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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
Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió
alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány
ELSŐ RÉSZ
ALAPELVEK
1. cikk
Ennek az okmánynak az alkalmazásában:

Bank által a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusok az
új tagállamok számára kötelezőek, és az említett szerződésekben, illetve az ebben az okmányban megállapított feltételekkel
alkalmazandók ezekben az államokban.

— az „eredeti szerződések” kifejezés a következő szerződéseket
jelenti:
a) az Európai Közösséget létrehozó szerződés („EK-Szerződés”) és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó
szerződés („Euratom-Szerződés”), az e csatlakozást megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel, illetve egyéb jogi aktusokkal együtt,
b) az Európai Unióról szóló szerződés („EU-Szerződés”),
az e csatlakozást megelőzően hatályba lépő kiegészítő
vagy módosító szerződésekkel, illetve egyéb jogi aktusokkal együtt
— a „jelenlegi tagállamok” kifejezés a Belga Királyságot, a Dán
Királyságot, a Németországi Szövetségi Köztársaságot, a
Görög Köztársaságot, a Spanyol Királyságot, a Francia
Köztársaságot, Írországot, az Olasz Köztársaságot, a
Luxemburgi Nagyhercegséget, a Holland Királyságot, az
Osztrák Köztársaságot, a Portugál Köztársaságot, a Finn
Köztársaságot, a Svéd Királyságot, valamint Nagy-Britannia
és Észak-Írország Egyesült Királyságát jelenti
— az „Unió” kifejezés az EU-Szerződéssel létrehozott Európai
Uniót jelenti
— a „Közösség” kifejezés az első francia bekezdésben említett
közösségek közül jelenti az egyiket vagy mindkettőt, az
adott esettől függően,
— az „új tagállamok” kifejezés a Cseh Köztársaságot, az Észt
Köztársaságot, a Ciprusi Köztársaságot, a Lett Köztársaságot, a Litván Köztársaságot, a Magyar Köztársaságot, a Máltai Köztársaságot, a Lengyel Köztársaságot, a Szlovén
Köztársaságot és a Szlovák Köztársaságot jelenti,
— az „intézmények” kifejezés az eredeti szerződések által létrehozott intézményeket jelenti.

3. cikk

(1) A schengeni vívmányok rendelkezései, amelyeket az
Európai Unió keretébe az Európai Unióról szóló szerződéshez
és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt jegyzőkönyv (a továbbiakban „schengeni jegyzőkönyv”) illesztett
be, és az azokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon
összefüggő, ezen okmány I. mellékletében felsorolt jogi aktusok, valamint minden ilyen további jogi aktus, amelyet a csatlakozás időpontja előtt fogadnak el, az új tagállamokra nézve a
csatlakozás időpontjától kezdődően kötelezőek, és azokat az új
tagállamokban 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 kezdődően kötelezőek az új tagállamok számára; e rendelkezéseket
és jogi aktusokat azonban csak akkor kell valamely új tagállamban alkalmazni, ha a Tanács így határoz azt követően, hogy az
alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban
megvizsgálta, hogy az új tagállam teljesíti-e az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket, és erről az Európai Parlamenttel konzultációt folytatott.

A Tanács határozatát azon tagállamok kormányait képviselő
tagjainak egyhangú szavazatával hozza meg, amelyekben az e
bekezdésben említett rendelkezéseket már hatályba léptették,
illetve amelyekben ezeket a rendelkezéseket hatályba kívánják
léptetni. A Tanács Írország, valamint Nagy-Britannia és ÉszakÍrország Egyesült Királysága kormányait képviselő tagjai annyiban vesznek részt egy ilyen határozat meghozatalában, amenynyiben 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.

2. cikk
A csatlakozás időpontjától kezdődően az eredeti szerződések
rendelkezései és az intézmények, valamint az Európai Központi

(3) A Tanács által a schengeni jegyzőkönyv 6. cikke alapján
kötött megállapodások a csatlakozás időpontjától kezdődően
kötelezőek az új tagállamokra.
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(4) A bel- és igazságügyek terén azon egyezmények és
okmányok vonatkozásában, amelyek elválaszthatatlanok az EUSzerződés célkitűzéseinek megvalósításától, az új tagállamok
vállalják, hogy:

— csatlakoznak azokhoz, amelyek a csatlakozás időpontjában
a jelenlegi tagállamok számára aláírásra nyitva állnak, és
azokhoz, amelyeket a Tanács az EU-Szerződés VI. címével
összhangban kidolgozott, és a tagállamoknak elfogadásra
javasolt

— a tagállamoknak a bel- és igazságügy terén működő intézményei és szervezetei közötti gyakorlati együttműködés
elősegítése céljából olyan igazgatási és egyéb rendelkezéseket vezetnek be, amilyeneket a csatlakozás időpontjáig a
jelenlegi tagállamok vagy a Tanács elfogadtak.

4. cikk

A csatlakozás időpontjától kezdődően, az EK-Szerződés 122.
cikke értelmében vett eltéréssel rendelkező tagállamként valamennyi új tagállam részt vesz a Gazdasági és Monetáris Unióban.

5. cikk

(1) Az új tagállamok ezen okmánnyal csatlakoznak a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által
elfogadott határozatokhoz és megállapodásokhoz. Az új tagállamok vállalják, hogy a csatlakozás napjával csatlakoznak valamennyi egyéb olyan megállapodáshoz is, amelyet a jelenlegi
tagállamok kötöttek, és amely az Unió működésére vonatkozik
vagy annak tevékenységével kapcsolatos.

(2) Az új tagállamok vállalják, hogy csatlakoznak a jelenlegi
tagállamok által aláírt, az EK-Szerződés 293. cikkében említett,
illetve az EK-Szerződés célkitűzéseinek teljesítésétől elválaszthatatlan egyezményekhez, továbbá az ezen egyezményeknek a
Bíróság általi értelmezéséről szóló jegyzőkönyvekhez, és hogy e
célból az azokban szükséges kiigazítások megtétele érdekében
tárgyalásokat kezdenek a jelenlegi tagállamokkal.

(3) Az új tagállamok helyzete megegyezik a jelenlegi tagállamokéval az Európai Tanács és a Tanács által tett nyilatkozatok
és állásfoglalások, illetve egyéb álláspontok tekintetében, és
azoknak az egyéb nyilatkozatoknak, állásfoglalásoknak és álláspontoknak a tekintetében, amelyeket a Közösségre vagy az
Unióra vonatkozóan a tagállamok közös megállapodással elfogadtak; az új tagállamok ennek megfelelően tiszteletben tartják
az ilyen nyilatkozatokból, állásfoglalásokból vagy egyéb álláspontokból eredő alapelveket és iránymutatásokat, és megteszik
az ezek végrehajtásához szükséges intézkedéseket.
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6. cikk

(1) A Közösség által vagy az EU-Szerződés 24. vagy 38. cikkének megfelelően egy vagy több harmadik állammal, valamely
nemzetközi szervezettel vagy egy harmadik állam állampolgárával megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodások
és egyezmények az eredeti szerződésekben és az ebben az
okmányban megállapított feltételek szerint kötelezőek az új
tagállamokra.

(2) Az új tagállamok vállalják, hogy az ebben az okmányban
megállapított feltételek szerint csatlakoznak a jelenlegi tagállamok és a Közösség által együttesen eljárva megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodásokhoz vagy egyezményekhez, valamint az ezen államok által kötött olyan megállapodásokhoz, amelyek ezekhez a megállapodásokhoz vagy egyezményekhez kapcsolódnak.

Az új tagállamoknak az alábbi (6) bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez, továbbá a Fehéroroszországgal, Chilével, Kínával, a Mercosurral vagy Svájccal a Közösség
és tagállamai által együttesen kötött vagy aláírt megállapodásokhoz történő csatlakozásáról az e megállapodásokhoz vagy
egyezményekhez csatolt és az érintett harmadik országgal vagy
országokkal, illetve nemzetközi szervezettel a Tanács által a
tagállamok nevében egyhangúlag eljárva kötött jegyzőkönyvekben kell megállapodni. Ez az eljárás az ilyen megállapodások
jövőbeni megkötése vagy bármilyen egyéb, a csatlakozással
nem összefüggő módosításai tekintetében nem sérti a Közösség
saját hatásköreit, és nem érinti a Közösség és tagállamai közötti
hatáskörmegosztást. E jegyzőkönyveket, a tagállamok nevében
eljárva, a Bizottság tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag
jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva. A Bizottság a jegyzőkönyvek megkötése céljából azok tervezetét benyújtja a
Tanácsnak.

(3) A (2) bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez történő csatlakozással az új tagállamokat ezen megállapodások és egyezmények tekintetében ugyanazok a jogok
és kötelezettségek illetik meg, mint a jelenlegi tagállamokat.

(4) Az új tagállamok ezzel az okmánnyal csatlakoznak az
egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai
közötti, 2000. június 23-án Cotonou-ban aláírt partnerségi
megállapodáshoz (1).

(5) Az új tagállamok vállalják, hogy az ebben az okmányban
megállapított feltételek szerint csatlakoznak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz (2), annak 128. cikkével
összhangban.
(1) HL L 317. szám, 2000.12.15., 3. o.
(2) HL L 1. szám, 1994.1.3., 3. o.
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(6) A csatlakozás időpontjától kezdődően és a (2) bekezdésben említett szükséges jegyzőkönyvek megkötéséig az új tagállamok alkalmazzák a jelenlegi tagállamok és a Közösség által
együttesen Algériával, Azerbajdzsánnal, Bulgáriával, Dél-Afrikával, Dél-Koreával, Egyiptommal, Grúziával, Horvátországgal,
Izraellel, Jordániával, Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal, Libanonnal, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal, Marokkóval,
Mexikóval, Moldovával, az Orosz Föderációval, Örményországgal, Romániával, San Marinoval, Szíriával, Törökországgal,
Tunéziával, Türkmenisztánnal, Ukrajnával, illetve Üzbegisztánnal kötött, valamint a csatlakozás időpontja előtt a jelenlegi
tagállamok és a Közösség által együttesen kötött egyéb megállapodások rendelkezéseit.

E megállapodások bármilyen kiigazításáról csak a (2) bekezdés
második albekezdése rendelkezéseinek megfelelően a többi
szerződő állammal megkötött jegyzőkönyvekben lehet rendelkezni. Amennyiben a jegyzőkönyvek megkötésére a csatlakozás
időpontjáig nem kerül sor, a Közösség és a tagállamok saját
hatáskörük keretein belül megteszik a szükséges intézkedéseket
a helyzet rendezésére a csatlakozástól kezdődően.

(7) A csatlakozás időpontjától kezdődően az új tagállamok
alkalmazzák a Közösség által harmadik országokkal kötött
kétoldalú textilmegállapodásokat és -megegyezéseket.

A Közösség által a textil- és ruházati termékek behozatalára
vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új
tagállamok Közösséghez történő csatlakozására figyelemmel ki
kell igazítani. Ennek érdekében a Közösség a csatlakozás időpontját megelőzően tárgyalásokat folytathat az érintett harmadik országokkal a fent említett megállapodások és megegyezések módosításáról.

Amennyiben a kétoldalú textilmegállapodások és -megegyezések módosításai a csatlakozás időpontjáig nem lépnek hatályba,
a Közösség a textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozó szabályait az új tagállamok Közösséghez történő csatlakozására figyelemmel szükség szerint kiigazítja.

(8) A Közösség által az acél és acéltermékek behozatalára
vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat az új
tagállamoknak az utóbbi években megvalósult, az érintett
szállító országokból származó acéltermék-behozatala alapján ki
kell igazítani.

Ennek érdekében a csatlakozás időpontját megelőzően tárgyalásokat kell folytatni a Közösség által harmadik országokkal
kötött kétoldalú acélmegállapodások és -megegyezések módosításairól.

Amennyiben a kétoldalú megállapodások és megegyezések
módosításai a csatlakozás időpontjáig nem lépnek hatályba, az
első albekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(9) A csatlakozás időpontjától kezdődően az új tagállamok
harmadik országokkal kötött halászati megállapodásainak igazgatását a Közösség látja el.
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Az említett megállapodásokból eredő, az új tagállamokra
vonatkozó jogok és kötelezettségek érintetlenül maradnak
mindaddig, amíg e megállapodások rendelkezései ideiglenesen
hatályban maradnak.
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.
(10) A csatlakozás időpontjával kezdődő hatállyal az új
tagállamok felmondják valamennyi, harmadik országokkal
kötött szabadkereskedelmi megállapodásukat, köztük a Középeurópai Szabadkereskedelmi Megállapodást.
Amennyiben az egyrészről egy vagy több új tagállam, másrészről egy vagy több harmadik ország közötti megállapodások
nem összeegyeztethetőek az ezen okmányból eredő kötelezettségekkel, az új tagállamok minden szükséges lépést megtesznek
annak érdekében, hogy a létrejött összeegyeztethetetlenséget
megszüntessék. Ha egy új tagállam a csatlakozás előtt egy vagy
több harmadik országgal megkötött valamely megállapodás
kiigazításakor nehézségekbe ütközik, az új tagállam köteles az
adott megállapodást a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően felmondani.
(11) Az új tagállamok ezzel az okmánnyal és az ebben
megállapított feltételek szerint csatlakoznak a jelenlegi tagállamok által a (2) és (4)–(6) bekezdésben említett megállapodások
és egyezmények végrehajtása céljából megkötött belső megállapodásokhoz.
(12) Az új tagállamok — amennyiben szükséges — megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy azokkal
a nemzetközi szervezetekkel, illetve nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban fennálló helyzetüket, amelyeknek a
Közösség vagy valamelyik más tagállam szintén tagja, illetve
részese, hozzáigazítsák azokhoz a jogokhoz és kötelezettségekhez, amelyek az Unióhoz való csatlakozásukból erednek.
Az új tagállamok a csatlakozás időpontjában vagy az ezt
követő lehető legkorábbi időpontban felmondják különösen
azokat a nemzetközi halászati megállapodásokat, és kilépnek
azokból a halászati szervezetekből, amelyeknek a Közösség is
részese, illetve tagja, kivéve, ha tagságuk a halászaton kívüli
egyéb területekkel is kapcsolatos.

7. cikk
Ha ez az okmány eltérően nem rendelkezik, rendelkezéseit
kizárólag azzal az eredeti szerződésekben meghatározott eljárással lehet felfüggeszteni, módosítani vagy hatályon kívül
helyezni, amely azoknak a szerződéseknek a felülvizsgálatára
lehetőséget biztosít.
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hatályon kívül helyezése vagy módosítása, megegyezik az általuk hatályon kívül helyezett vagy módosított rendelkezések jogi
természetével, és rájuk ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni.

8. cikk
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 alkalmazni kell.

10. cikk

9. cikk
Az ebben az okmányban foglalt azon rendelkezéseknek a jogi
természete, amelyek célja vagy eredménye az intézmények által
elfogadott jogi aktusok nem átmeneti intézkedésként történő

Az eredeti szerződéseket és az intézmények által elfogadott jogi
aktusokat átmeneti intézkedésként az ebben az okmányban
megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

MÁSODIK RÉSZ
A SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSA
I. CÍM
INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET

2. FEJEZET

Az Európai Parlament

A Tanács

11. cikk

12. cikk

Az Európai Parlament 2004–2009-es megbízatási idejének elejétől kezdődő hatállyal az EK-Szerződés 190. cikke (2) bekezdésének és az Euratom-Szerződés 108. cikke (2) bekezdésének
első albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)

2004. november 1-jével kezdődő hatállyal:

a) Az EK-Szerződés 205. cikkében és az Euratom-Szerződés
118. cikkében
i.

„Az egyes tagállamokban megválasztott képviselők száma a
következő:
Belgium
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Olaszország
Ciprus
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Egyesült Királyság

24
24
14
99
6
24
54
78
13
78
6
9
13
6
24
5
27
18
54
24
7
14
14
19
78”

a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a Tanács határozatához minősített
többség szükséges, tagjainak szavazatait a következőképpen kell súlyozni:
Belgium
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Olaszország
Ciprus
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Egyesült Királyság

12
12
7
29
4
12
27
29
7
29
4
4
7
4
12
3
13
10
27
12
4
7
7
10
29
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A Tanács határozatainak elfogadásához a tagok
többsége által leadott, legalább 232 igen szavazat
szükséges, ha azokat e szerződés értelmében a Bizottság javaslata alapján kell elfogadni.

Egyéb esetekben a Tanács határozatainak elfogadásához
legalább a tagok kétharmada által leadott, legalább 232
igen szavazat szükséges.”;
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(3) Abban az esetben, ha kevesebb mint tíz új tagállam csatlakozik az Európai Unióhoz, a Tanács a minősített többséghez
szükséges szavazatküszöböt szigorúan lineáris számtani interpoláció alkalmazása segítségével, a legközelebbi szavazathoz
felfelé vagy lefelé kerekítve, egy 300 szavazattal rendelkező
Tanács 71 %-os és egy 25 tagállamú EU 72,27 %-os szintje
közötti értéken határozattal állapítja meg.

3. FEJEZET

A Bíróság

ii. a cikk szövege a következő bekezdéssel egészül ki:

13. cikk
„(4) Ha a Tanács valamely határozatát minősített
többséggel kell elfogadni, a Tanács tagjai annak megvizsgálását kérhetik, hogy a minősített többséget adó
tagállamok képviselik-e az Unió népességének legalább
62 %-át. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a kérdéses határozat nem kerül elfogadásra.”;

(1) Az EU-Szerződéshez, az EK-Szerződéshez és az Euratom-Szerződéshez csatolt, a Bíróság alapokmányáról szóló
jegyzőkönyv 9. cikke első bekezdésének helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A bírói kar részleges megújítása, amelyre háromévente
kerül sor, felváltva tizenhárom, illetve tizenkét bírót érint.”.

b) Az Európai Unióról szóló szerződés 23. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az EU-Szerződéshez, az EK-Szerződéshez és az Euratom-Szerződéshez csatolt, a Bíróság alapokmányáról szóló
jegyzőkönyv 48. cikkének helyébe a következő rendelkezés lép:
„48. cikk

„A Tanács tagjainak szavazatait az Európai Közösséget létrehozó szerződés 205. cikke (2) bekezdésének megfelelően
kell súlyozni. A határozatok elfogadásához legalább a tagok
kétharmada által leadott, legalább 232 igen szavazat
szükséges. Ha a Tanács valamely határozatát minősített
többséggel kell elfogadni, a Tanács tagjai annak megvizsgálását kérhetik, hogy a minősített többséget adó tagállamok
képviselik-e az Unió népességének legalább 62 %-át.
Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a kérdéses határozat
nem kerül elfogadásra.”;

c) Az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a Tanács valamely határozatához minősített
többség szükséges, tagjainak szavazatait az Európai
Közösséget létrehozó szerződés 205. cikke (2) bekezdésének megfelelően kell súlyozni, és a határozat elfogadásához
legalább a tagok kétharmada által leadott, legalább 232
igen szavazat szükséges. Ha a Tanács valamely határozatát
minősített többséggel kell elfogadni, a Tanács tagjai annak
megvizsgálását kérhetik, hogy a minősített többséget adó
tagállamok képviselik-e az Unió népességének legalább
62 %-át. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a kérdéses
határozat nem kerül elfogadásra.”

Az Elsőfokú Bíróság huszonöt bíróból áll.”

4. FEJEZET

A Gazdasági és Szociális Bizottság
14. cikk
Az EK-Szerződés 258. cikke és az Euratom-Szerződés 166.
cikke második bekezdésének helyébe a következő rendelkezés
lép:
„A Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak száma a
következő:
Belgium

12

Cseh Köztársaság

12

Dánia
Németország
Észtország

24
7

Görögország
Spanyolország

12
21

Franciaország

24

Írország
Olaszország

(2) Az EU-Szerződéshez és az EK-Szerződéshez csatolt, az
Európai Unió bővítéséről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének (1)
bekezdése hatályát veszti.

9

9
24

Ciprus

6

Lettország

7

Litvánia

9
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Luxemburg

6

Magyarország

12

Málta

5

Hollandia
Ausztria

12
12

Lengyelország

21

Portugália

12

Szlovénia

7

Szlovákia

9

Finnország

9

Svédország

12

Egyesült Királyság
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Ausztria
Lengyelország
Portugália
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Egyesült Királyság

12
21
12
7
9
9
12
24”

6. FEJEZET

24”
A Tudományos és Műszaki Bizottság

16. cikk
5. FEJEZET

Az Euratom-Szerződés 134. cikke (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A Régiók Bizottsága
„(2) A bizottság harminckilenc tagból áll, akiket a
Bizottsággal folytatott konzultációt követően a Tanács
nevez ki.”
15. cikk
7. FEJEZET

Az EK-Szerződés 263. cikke harmadik bekezdésének helyébe a
következő rendelkezés lép:

„A Régiók Bizottsága tagjainak száma a következő:
Belgium
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Írország
Olaszország
Ciprus
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia

12
12
9
24
7
12
21
24
9
24
6
7
9
6
12
5
12

Az Európai Központi Bank

17. cikk
Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a
Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi
Bank alapokmányáról szóló 18. jegyzőkönyv 49. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:
„49.3.
Amikor egy vagy több ország tagállammá, azok
nemzeti központi bankjai pedig a KBER részévé válnak, az
EKB jegyzett tőkéjét és az EKB-nak átadható devizatartalékot megtestesítő eszközök összegére vonatkozó korlátot
automatikusan meg kell növelni. Ezt a növekedést úgy kell
kiszámítani, hogy az adott időpontban alkalmazandó megfelelő összegeket meg kell szorozni a kibővített tőkejegyzési
kulcsnak megfelelően az érintett belépő nemzeti központi
bankhoz rendelt súly és a KBER-ben már tag nemzeti bankokhoz rendelt súlyok közötti aránnyal. A tőkejegyzési
kulcsban az egyes nemzeti központi bankokhoz rendelt
súlyokat a 29.1. cikk értelemszerű alkalmazásával, a 29.2.
cikkel összhangban kell megállapítani. A statisztikai adatok
céljából alkalmazandó referencia-időszakok megegyeznek a
súlyozás legutóbbi, a 29.3. cikk szerint végrehajtott ötévenkénti kiigazításakor alkalmazott referencia-időszakokkal.”
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II. CÍM
EGYÉB KIIGAZÍTÁSOK

18. cikk
Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 57. cikkének (1) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:
„Az Észtország és Magyarország nemzeti jogszabályai alapján hatályban lévő korlátozások vonatkozásában ez az időpont 1999. december 31.”
19. cikk
Az EK-Szerződés 299. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1) Ezt a szerződést a Belga Királyságra, a Cseh Köztársaságra, a Dán Királyságra, a Németországi
Szövetségi Köztársaságra, az Észt Köztársaságra, a Görög Köztársaságra, a Spanyol Királyságra, a Francia Köztársaságra, Írországra, 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 Köztársaságra, a Portugál Köztársaságra, a
Szlovén Köztársaságra, a Szlovák Köztársaságra, a Finn Köztársaságra, a Svéd Királyságra, valamint
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára kell alkalmazni.”

HARMADIK RÉSZ
ÁLLANDÓ RENDELKEZÉSEK

I. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK KIIGAZÍTÁSA

20. cikk
Az ezen okmány II. mellékletében felsorolt jogi aktusokat a mellékletben meghatározott módon ki kell
igazítani.
21. cikk
Az ezen okmány III. mellékletében felsorolt jogi aktusoknak a csatlakozás következtében szükségessé váló
kiigazítására a mellékletben megadott iránymutatások alapján kerül sor az 57. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően és az ott megállapított feltételek szerint.

II. CÍM
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. cikk
Az ezen okmány IV. mellékletében felsorolt intézkedéseket az abban a mellékletben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni.
23. cikk
A Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhangúlag eljárva kiigazíthatja ezen okmány közös agrárpolitikára vonatkozó rendelkezéseit, amennyiben az a
közösségi szabályozás változásai következtében szükségesnek bizonyul. Ilyen kiigazítások a csatlakozás időpontja előtt tehetők.
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NEGYEDIK RÉSZ
IDEIGLENES RENDELKEZÉSEK
I. CÍM
ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK

24. cikk
Az ezen okmány V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII. és XIV.
mellékletében felsorolt intézkedéseket az új tagállamok vonatkozásában az említett mellékletekben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni.

Belgium

5

Cseh Köztársaság

5

Dánia

3

Németország

10

Észtország

3

Görögország

5

25. cikk

Spanyolország

8

(1) Az EK-Szerződés 189. cikkének második bekezdésétől és
az Euratom-Szerződés 107. cikkének második bekezdésétől
eltérve, valamint az EK-Szerződés 190. cikkének (2) bekezdésére és az Euratom-Szerződés 108. cikkének (2) bekezdésére
tekintettel, a csatlakozás időpontjától az Európai Parlament
2004–2009-es megbízatási idejének kezdetéig terjedő időszakban az új tagállamok részére az Európai Parlamentben biztosított helyek száma a következő:

Franciaország

10

Cseh Köztársaság

24

Írország
Olaszország

3
10

Ciprus

2

Lettország

3

Litvánia

3

Luxemburg

2

Magyarország

5

Málta

2

Észtország

6

Hollandia

5

Ciprus

6

Ausztria

4

Lettország

9

Lengyelország

8
5

Litvánia

13

Portugália

Magyarország

24

Szlovénia

3

Szlovákia

3

Málta

5

Lengyelország

54

Szlovénia

7

Szlovákia

14

(2) Az EK-Szerződés 190. cikkének (1) bekezdésétől és az
Euratom-Szerződés 108. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, a
csatlakozás időpontjától az Európai Parlament 2004–2009-es
megbízatási idejének kezdetéig terjedő időszakban az új tagállamok népeinek európai parlamenti képviselőit ezen államok
parlamentjei saját tagjaik közül jelölik ki, az ezen államok által
meghatározott eljárás szerint.

Finnország

3

Svédország

4

Egyesült Királyság

10

b) az EK-Szerződés 205. cikke (2) bekezdése második és harmadik albekezdésének, valamint az Euratom-Szerződés 118.
cikke (2) bekezdésének vonatkozásában:
A Tanács határozatainak elfogadásához szükséges szavazatok legkisebb száma:

26. cikk

— ha ezeket e szerződés értelmében a Bizottság javaslata
alapján kell elfogadni, 88 igen szavazat,

(1) A 2004. október 31-ig terjedő időszakban a következő
rendelkezéseket kell alkalmazni:

— minden más esetben legalább a tagok kétharmada által
leadott 88 igen szavazat;

a) az EK-Szerződés 205. cikke (2) bekezdésének, valamint az
Euratom-Szerződés 118. cikke (2) bekezdésének vonatkozásában:

c) az EU-Szerződés 23. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdése második mondatának vonatkozásában:

Amennyiben a Tanács határozatához minősített többség
szükséges, tagjainak szavazatait a következőképpen kell
súlyozni:

A határozatok elfogadásához legalább a tagok kétharmada
által leadott, legalább 88 igen szavazat szükséges;
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d) az EU-Szerződés 34. cikke (3) bekezdésének vonatkozásában:
Amennyiben a Tanács valamely határozatához minősített
többség szükséges, tagjainak szavazatait az Európai
Közösséget létrehozó szerződés 205. cikke (2) bekezdésének megfelelően kell súlyozni, és a határozat elfogadásához
legalább a tagok kétharmada által leadott, legalább 88 igen
szavazat szükséges.
(2) Abban az esetben, ha kevesebb mint tíz új tagállam csatlakozik az Unióhoz, a Tanács a minősített többséghez szükséges szavazatküszöböt a 2004. október 31-ig terjedő időszakra
úgy határozza meg, hogy az a lehető legközelebb essen az
összes szavazat 71,26 %-ához.
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hatályú kiigazítását a 2004. május–december közötti időszak
során lehívandó egynyolcad részekké kell átszámítani. A 2004es év során elfogadásra kerülő bármely további költségvetésmódosításból származó visszamenőleges hatályú kiigazítást
szintén át kell számítani olyan egyenlő részekre, amelyeket az
év fennmaradó része során kell lehívni.
29. cikk
A Közösség átmeneti költségvetési kompenzáció címén az
Európai Közösségek általános költségvetésének kiadási tételeként a Cseh Köztársaság, Ciprus, Málta és Szlovénia részére
minden hónap első munkanapján 2004-ben — a csatlakozás
időpontjától kezdődően — az alábbi összegek egynyolcad,
2005-ben és 2006-ban pedig az alábbi összegek egytizenketted
részét fizeti ki:
(millió euró, 1999-es árakon)

27. cikk
2004

2005

2006

125,4

178,0

85,1

Ciprus

68,9

119,2

112,3

Málta

37,8

65,6

62,9

Szlovénia

29,5

66,4

35,5

(1) Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről
szóló 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat (1) 2. cikke (1)
bekezdésének b) pontjában, illetve az ennek helyébe lépő bármely határozat megfelelő rendelkezésében a „közös vámtarifa
szerinti vámok és egyéb vámok” néven megjelölt bevétel azokat
a közös vámtarifa szerinti vámtételek alapján számított vámokat és az azokra vonatkozó valamennyi olyan vámengedményt
is magában foglalja, amelyeket a Közösség az új tagállamok
harmadik országokkal folytatott kereskedelme során alkalmaz.

Cseh Köztársaság

(2) 2004-re vonatkozóan, a 2000/597/EK, Euratom tanácsi
határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett,
az egyes új tagállamokra vonatkozó harmonizált hozzáadottértékadó-alap és GNI-alap (bruttónemzetijövedelem-alap) az éves
alap kétharmadának felel meg. A 2000/597/EK, Euratom
tanácsi határozat 5. cikke (1) bekezdésében említett, a költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel az Egyesült Királyság részére
juttatott korrekció finanszírozásának kiszámítása céljából az
egyes új tagállamokra vonatkozó GNI-alap szintén az éves alap
kétharmadának felel meg.

A Közösség külön egyösszegű pénzforgalmi könnyítés címén
az Európai Közösségek általános költségvetésének kiadási tételeként a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia
részére minden hónap első munkanapján 2004-ben — a csatlakozás időpontjától kezdődően — az alábbi összegek egynyolcad, 2005-ben és 2006-ban pedig az alábbi összegek egytizenketted részét fizeti ki:

(3) A 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (4)
bekezdése b) pontjának megfelelően a 2004. évi rögzített kulcs
meghatározásának céljára, az új tagállamok maximált hozzá
adottértékadó-alapjait ezen államok nem maximált hozzáadottértékadó-alapjának kétharmada, valamint GNI-jük kétharmada
alapján kell kiszámítani.

28. cikk

30. cikk

(millió euró, 1999-es árakon)
2004

2005

2006

174,7

91,55

91,55

Észtország

15,8

2,9

2,9

Ciprus

27,7

5,05

5,05

Lettország

19,5

3,4

3,4

Litvánia

34,8

6,3

6,3

155,3

27,95

27,95

12,2

27,15

27,15

Cseh Köztársaság

Magyarország

(1) Az Európai Közösségeknek a 2004. pénzügyi évre
vonatkozó általános költségvetését az új tagállamok csatlakozására figyelemmel, egy módosító költségvetéssel ki kell igazítani,
amely 2004. május 1-jén lép hatályba.
(2) A módosító költségvetés alapján az új tagállamok által
fizetendő hozzáadottértékadó- és GNI-alapú források tizenkét
havi egytizenketted részét, valamint a kizárólag a jelenlegi
tagállamokra alkalmazandó, a 2004. január–április közötti időszakra vonatkozó havi egytizenketted részek visszamenőleges
(1) HL L 253. szám, 2000.10.7., 42. o.

Málta
Lengyelország

442,8

550,0

450,0

Szlovénia

65,4

17,85

17,85

Szlovákia

63,2

11,35

11,35

A Lengyelország részére juttatott 1 milliárd eurót és a Cseh
Köztársaság részére juttatott 100 millió eurót, amelyet a külön
egyösszegű pénzforgalmi könnyítés tartalmaz, a 2004–2006
közötti időszak folyamán elosztásra kerülő strukturális alapok
összegének kiszámításakor figyelembe kell venni.
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31. cikk
(1) Az alábbiakban felsorolt új tagállamok a következő
összegeket fizetik be a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott, az ESZAK-Szerződés
lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari
Kutatási Alapról szóló, 2002. február 27-i 2002/234/ESZAK
határozatban (1) említett Szén- és Acélipari Kutatási Alapba:

2003.9.23.

az 1999. május 6-i intézményközi megállapodásban (7) meghatározott pénzügyi terv első három tétele alá tartozó kiadások
tekintetében a jelenlegi tagállamokkal megegyező bánásmódban
részesülnek. A pénzügyi terv 1., 2., 3. és 5. tétele alá tartozó, a
bővítéshez kapcsolódó kiegészítő előirányzatok felső határát a
XV. melléklet tartalmazza. A 2004. évi költségvetésben azonban sem programokra, sem szervezetekre vonatkozóan nem
tehető pénzügyi kötelezettségvállalás az új tagállamok csatlakozását megelőzően.

(millió euró, folyó árakon)

Cseh Köztársaság

39,88

Észtország

2,5

Lettország

2,69

Magyarország

9,93

Lengyelország

92,46

Szlovénia

2,36

Szlovákia

20,11

(2) 2006-tól kezdődően a Szén- és Acélipari Kutatási Alapba
befizetendő hozzájárulást négy részletben, minden év első
hónapjának első munkanapján kell befizetni a következők szerint:
2006: 15 %

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható a közös agrárpolitika
finanszírozásáról szóló 1258/1999/EK tanácsi rendelet (8) 2.
cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint 3. cikkének (3) bekezdése szerinti, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéből finanszírozott olyan kiadásokra,
amelyekre ezen okmány 2. cikkének megfelelően kizárólag a
csatlakozást követően nyújtható közösségi finanszírozás.

E cikk (1) bekezdését azonban alkalmazni kell az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek
módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999.
május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (9) 47a. cikke szerinti, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap
Garanciarészlegéből nyújtandó vidékfejlesztési kiadásokra, az e
rendelet ezen okmány II. mellékletében foglalt módosításaiban
megállapított feltételek figyelembevételével.

2007: 20 %
2008: 30 %
2009: 35 %

32. cikk
(1) Ha ez a szerződés eltérően nem rendelkezik, a PHAREprogram (2), a PHARE határokon átnyúló együttműködési
program (3), a Ciprusnak és Máltának juttatott előcsatlakozási
pénzeszközök (4), az ISPA-program (5) és a SAPARD-program (6) keretében 2003. december 31-ét követően az új tagállamok javára semmiféle pénzügyi kötelezettségvállalás nem
tehető. 2004. január 1-jétől kezdődően az új tagállamok, az
alábbiakban meghatározott egyedi rendelkezésekre és kivételekre, illetve e szerződés eltérő rendelkezéseire is figyelemmel,
(1) HL L 79. szám, 2002.3.22., 42. o.
(2) A módosított 3906/89/EGK rendelet (HL L 375. szám, 1989.12.23.,
11. o.).
(3) A módosított 2760/98/EK rendelet (HL L 345. szám, 1998.12.19.,
49. o.).
(4) A módosított 555/2000/EK rendelet (HL L 68. szám, 2000.3.16., 3.
o.).
(5) A módosított 1267/1999/EK rendelet (HL L 161. szám, 1999.6.26.,
73. o.)
(6) 1268/1999/EK rendelet (HL L 161. szám, 1999.6.26., 87. o.)

(3) Az (1) bekezdés utolsó mondatára is figyelemmel, 2004.
január 1-jétől kezdődően az új tagállamok a jelenlegi tagállamokkal megegyező feltételekkel vesznek részt a közösségi
programokban és szervezetekben, amelyek finanszírozása az
Európai Közösségek általános költségvetéséből történik. A
közösségi programokban és szervezetekben való részvétel feltételeit, amelyeket az Európai Közösségek és az új tagállamok
közötti társulási tanácsi határozatokban, megállapodásokban és
szándéknyilatkozatokban állapítottak meg, 2004. január 1-jétől
kezdődően az adott programokra és szervezetekre vonatkozó
rendelkezések váltják fel.

(4) Amennyiben a csatlakozási szerződés 1. cikke (1) bekezdésében említett államok valamelyike 2004 folyamán nem csatlakozna a Közösséghez, az érintett államból származó vagy az
általa tett, a pénzügyi terv első három tétele alá sorolt, 2004-re
vonatkozó kiadások finanszírozása iránti kérelem semmis.
Ebben az esetben az érintett állam tekintetében a teljes 2004.
év folyamán továbbra is a vonatkozó társulási tanácsi határozatot, megállapodást vagy szándéknyilatkozatot kell alkalmazni.
(7) 1999. május 6-i intézményközi megállapodás az Európai Parlament,
a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a
költségvetési eljárás fejlesztéséről (HL C 172. szám, 1999.6.18., 1.
o.).
(8) HL L 160. szám, 1999.6.26., 103. o.
(9) HL L 160. szám, 1999.6.26., 80. o.
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(5) Amennyiben az előcsatlakozási szabályozási rendből az e
cikk alkalmazásából eredő szabályozási rendbe történő átmenet
megkönnyítése érdekében intézkedésekre van szükség, a Bizottság meghozza ezeket az intézkedéseket.

33. cikk

(1) A csatlakozás időpontjától kezdődően a PHARE-program (1) és a PHARE határokon átnyúló együttműködési program (2) keretében nyújtott előcsatlakozási támogatásokra, valamint a Ciprusnak és Máltának juttatott előcsatlakozási pénzeszközökre (3) vonatkozó pályáztatást, szerződéskötést, végrehajtást és kifizetéseket az új tagállamok végrehajtó szervezetei
végzik.

A Bizottságnak a pályáztatás és a szerződéskötés feletti előzetes
ellenőrzési jogkörét az előcsatlakozási stratégia keretében a
csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatás
összehangolásáról és a 3906/89/EGK rendelet módosításáról
szóló 1266/1999/EK tanácsi rendelet (4) mellékletében megállapított szempontoknak és feltételeknek megfelelő kiterjesztett
decentralizált végrehajtási rendszer (Extended Decentralised
Implementation System — EDIS) pozitív elbírálását követően a
Bizottság ilyen értelmű határozatával meg kell szüntetni.

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
részesülhetnek előcsatlakozási támogatásban.

Kivételesen azonban, amennyiben a bizottsági előzetes ellenőrzés megszüntetéséről szóló bizottsági határozat meghozatalát a
csatlakozás időpontját követő időszakra halasztják, és ez nem
az új tagállam hatóságainak róható fel, a Bizottság kellően
indokolt esetekben a csatlakozás és a bizottsági határozat meghozatala közötti időszakban aláírt szerződések tekintetében
elfogadhatja az előcsatlakozási támogatásra való jogosultságot
és az előcsatlakozási támogatás folytatását egy korlátozott időszakra, amelynek során a Bizottság előzetes ellenőrzést gyakorol a pályáztatás és a szerződéskötés felett.

(2) Az (1) bekezdésben említett előcsatlakozási pénzügyi
eszközök alapján a csatlakozás előtt tett általános költségvetési
kötelezettségvállalásokra, ideértve a csatlakozást követően ebből
eredő egyenkénti kötelezettségvállalásokat és azok nyilvántartásba vételét, valamint a kifizetésekre továbbra is az előcsatlakozási pénzügyi eszközökre vonatkozó szabályokat és rendeleteket kell alkalmazni, és a programok és projektek befejezéséig
ezeket a költségvetés megfelelő fejezetének terhére kell elszá(1) A módosított 3906/89/EGK rendelet (HL L 375. szám, 1989.12.23.,
11. o.).
(2) A módosított 2760/98/EK rendelet (HL L 345. szám, 1998.12.19.,
49. o.).
(3) A módosított 555/2000/EK rendelet (HL L 68. szám, 2000.3.16.,
3. o.).
(4) HL L 232. szám, 1999.9.2., 34. o.
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molni. A csatlakozást követően indított közbeszerzési eljárások
lefolytatására azonban a vonatkozó közösségi irányelveket kell
alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdésben említett előcsatlakozási támogatásra
vonatkozó utolsó programozásra a csatlakozást megelőző
utolsó teljes naptári évben kerül sor. Az e programok keretében
végrehajtandó intézkedésekre vonatkozó szerződéseket az ezt
követő két éven belül kell megkötni, a kifizetéseket pedig, a
pénzügyi megállapodásban (5) előírtak szerint, rendszerint a
kötelezettségvállalást követő harmadik év végéig kell teljesíteni.
A szerződéskötésre nyitva álló határidő nem hosszabbítható
meg. A kifizetésekre nyitva álló határidő kivételesen és kellően
indokolt esetekben korlátozott mértékben meghosszabbítható.

(4) Az (1) bekezdésben említett előcsatlakozási pénzügyi
eszközök és az ISPA-program (6) szükséges fokozatos megszüntetésének, valamint a csatlakozást megelőzően és az azt
követően irányadó szabályok alkalmazásához vezető zökkenőmentes átmenet biztosítása céljából a Bizottság minden megfelelő intézkedést meghozhat annak érdekében, hogy a szükséges, jogszabályban meghatározott személyi állomány az új
tagállamokban legfeljebb a csatlakozást követő tizenötödik
hónapig tovább működhessen. Ezen időszak folyamán az új
tagállamokban a csatlakozást megelőzően e feladatot betöltő
tisztviselők részére, akiknek a csatlakozást követően is be kell
tölteniük e tisztségeket, kivételesen 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 (7) X. melléklete alapján a
Bizottság rájuk a csatlakozást megelőzően alkalmazott. Az előcsatlakozási támogatások lebonyolításához szükséges igazgatási
költségeket, beleértve az egyéb alkalmazottak fizetését is, a teljes 2004. évre, valamint 2005 júliusának végéig a költségvetés
„intézkedések támogatására szolgáló kiadások” tételéből (a
költségvetés korábbi B része) vagy az (1) bekezdésben említett
pénzügyi eszközök, illetve az ISPA-program ennek megfelelő
előcsatlakozási költségvetési tételéből kell finanszírozni.

(5) Amennyiben az 1268/1999/EK rendelet alapján jóváhagyott projektek a továbbiakban e jogi eszköz alapján nem
finanszírozhatók, akkor ezeket a vidékfejlesztési programokba
lehet integrálni, és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és
Garanciaalapból lehet finanszírozni. Amennyiben külön átmeneti intézkedések meghozatala szükséges e tekintetben, ezeket
a Bizottság fogadja el a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1260/1999/EK tanácsi
rendelet (8) 50. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásoknak megfelelően.
(5) A Phare-iránymutatásokban meghatározottak szerint (SEC (1999)
1596, amelyet naprakésszé tett a 2002.9.6-i C 3303/2).
(6) A módosított 1267/1999/EK rendelet (HL L 161. szám, 1999.6.26.,
73. o.).
(7) HL L 56. szám, 1968.3.4., 1. o. A legutóbb a 2265/02/EK, Euratom
rendelettel (HL L 347. szám, 2002.12.20., 1. o.) módosított rendelet.
(8) HL L 161. szám, 1999.6.26., 1. o. A legutóbb az 1447/2001/EK rendelettel (HL L 198. szám, 2001.7.21., 1. o.) módosított rendelet.
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34. cikk
(1) A csatlakozás időpontja és 2006 vége közötti időszakban
az Unió ideiglenes pénzügyi támogatást (a továbbiakban: Átmeneti Támogatás) nyújt az új tagállamoknak a közösségi jogszabályok végrehajtása és érvényesítése terén igazgatási kapacitásaik fejlesztésére és megerősítésére, valamint a bevált gyakorlatok kölcsönös cseréjének előmozdítása érdekében.
(2) A támogatásnak annak a folyamatosan jelentkező igénynek a kielégítését kell szolgálnia, hogy az intézményi kapacitásokat megerősítsék egyes területeken olyan intézkedések révén,
amelyeket a strukturális alapokból nem lehetne finanszírozni;
ez különösen a következő területeket érinti:

2003.9.23.

tagállamokban található kapcsolattartó pontok hálózata segítségével lebonyolított ajánlatkérési eljárásokat, az előcsatlakozási
támogatás céljaira a jelenlegi tagállamokkal megkötött
keretmegállapodásban foglaltak szerint, a továbbiakban is alkalmazni kell.
Az Átmeneti Támogatásra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok összege, 1999-es árakon számolva, 2004-ben 200
millió euró, 2005-ben 120 millió euró, 2006-ban pedig 60
millió euró. Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság a
pénzügyi terv keretein belül engedélyezi.

35. cikk
— bel- és igazságügy (az igazságszolgáltatási rendszer megerősítése, külső határok ellenőrzése, korrupcióellenes stratégia, a bűnüldözési kapacitásaik erősítése),
— pénzügyi ellenőrzés,
— a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni
küzdelem,
— belső piac, a vámuniót is beleértve,
— környezet,
— élelmiszer-biztonsághoz kapcsolódó állat-egészségügyi és
igazgatási kapacitások fejlesztése,
— mezőgazdasági és vidékfejlesztési igazgatási és ellenőrzési
rendszerek, beleértve az integrált igazgatási és ellenőrzési
rendszert (IIER),
— nukleáris biztonság (a nukleáris biztonságért felelős hatóságok eredményességének és szakmai képességeinek, valamint
az ezeket támogató műszaki intézményeknek az erősítése,
a radioaktívhulladék-gazdálkodásért felelős hatóságok támogatása),
— statisztika,
— a közigazgatás erősítése a Bizottság átfogó jellegű ellenőrző
jelentésében megjelölt azokon a szükséges területeken,
amelyekre a strukturális alapok támogatásai nem terjednek
ki.
(3) Az Átmeneti Támogatás alapján nyújtott támogatásról az
egyes közép- és kelet-európai országoknak nyújtott gazdasági
támogatásról szóló 3906/89/EGK tanácsi rendelet (1) 8. cikkében meghatározott eljárás alapján határoznak.
(4) A programot a Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet (2) 53. cikke (1)
bekezdésének a) és b) pontja alapján kell végrehajtani. Az
intézményfejlesztési célokra irányuló, közigazgatási ikerintézményi együttműködési („twinning”) projektek tekintetében, a
1

( ) HL L 375. szám, 1989.12.23., 11. o. A legutóbb a 2500/2001/EK
rendelettel (HL L 342. szám, 2001.12.27., 1. o.) módosított rendelet.
(2) 1605/2002/EK, Euratom rendelet (HL L 248. szám, 2002.9.16.,
1. o.).

(1) Ideiglenes eszközként létrejön a Schengeni Támogatás,
amely a csatlakozás időpontja és 2006 vége között segíti a kedvezményezett tagállamokat az Unió új külső határain a schengeni vívmányok és a külső határellenőrzés végrehajtásának
finanszírozásában.
A schengeni vívmányokban való részvétel előkészületei során
felmerülő hiányosságok kiküszöbölése érdekében a Schengeni
Támogatás keretében a következő típusú intézkedések finanszírozhatók:
— beruházás a határátkelők és a kapcsolódó épületek infrastruktúrájának kiépítésébe, felújításába vagy modernizációjába,
— beruházás bármilyen, a működést szolgáló felszerelésbe (pl.
laboratóriumi felszerelések, felderítő eszközök, Schengeni
Információs Rendszer [SIS 2] hardver és szoftver, szállítóeszközök),
— határőrök képzése,
— logisztikai és működési költségek támogatása.
(2) A csatlakozás időpontjától kezdődően a Schengeni
Támogatás keretében az alábbiakban felsorolt kedvezményezett
államokat egyösszegű vissza nem térítendő támogatásként a
következő összegek illetik meg:
(millió euró, 1999-es árakon)
2004

2005

2006

Észtország

22,9

22,9

22,9

Lettország

23,7

23,7

23,7

Litvánia

44,78

61,07

29,85

Magyarország

49,3

49,3

49,3

Lengyelország

93,34

93,33

93,33

Szlovénia

35,64

35,63

35,63

Szlovákia

15,94

15,93

15,93
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költségvetésének végrehajtására vonatkozó hatáskörét, továbbá
meg kell felelnie a költségvetési rendelet decentralizált igazgatására vonatkozó rendelkezéseinek.

(3) Az egyes intézkedések e cikknek megfelelő megválasztásáért és végrehajtásáért a kedvezményezett tagállamok felelnek.
A kedvezményezett tagállamok felelnek továbbá a támogatás
egyéb közösségi eszközökből származó támogatásokkal történő
összehangolt felhasználásáért, biztosítva a közösségi politikákkal és intézkedésekkel, valamint az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelettel való
összeegyeztethetőséget.

(4) A Bizottság fenntartja vizsgálati jogát, amelyet az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által gyakorol. A Bizottság és a
Számvevőszék, a megfelelő eljárási szabályokkal összhangban,
helyszíni ellenőrzéseket is végezhet.

Az egyösszegű vissza nem térítendő támogatásokat az első kifizetéstől számított három éven belül fel kell használni, és bármely felhasználásra nem kerülő vagy jogosulatlanul elköltött
pénzeszközt a Bizottság részére vissza kell fizetni. A kedvezményezett tagállamok, legkésőbb a hároméves határidő lejártát
követő hat hónapon belül, a kiadások indokolását tartalmazó
beszámolóval egyetemben átfogó jelentést nyújtanak be az
egyösszegű vissza nem térítendő támogatások felhasználásáról.

(5) A Bizottság elfogadhatja az e támogatás működéséhez
szükséges technikai előírásokat.

36. cikk
A 29., 30., 34. és 35. cikkben említett összegeket az 1999.
május 6-i intézményközi megállapodás 15. cikkében meghatározott technikai kiigazítás részeként évente ki kell igazítani.

A kedvezményezett állam e hatáskörének gyakorlásakor nem
sértheti a Bizottságnak az Európai Közösségek általános

II. CÍM
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

37. cikk

38. 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, az új
tagállam felhatalmazást kérhet arra, hogy a helyzet orvoslása és
az érintett ágazatnak a közös piaci gazdasághoz történő hozzáigazítása érdekében védintézkedéseket tegyen.

Ha egy új tagállam nem teljesíti a csatlakozási tárgyalások keretében vállalt kötelezettségeit, beleértve valamennyi, határokon
átnyúló hatással rendelkező gazdasági tevékenységre vonatkozó
ágazati politikával kapcsolatban tett kötelezettségvállalását, és
ez a belső piac működését súlyosan sérti, vagy ilyen sérelem
közvetlen veszélye áll fenn, az ezen okmány hatálybalépését
követő harmadik év végéig a Bizottság, valamely tagállam indokolt kérelmére vagy saját kezdeményezésére, megteheti a megfelelő intézkedéseket.

Ugyanilyen körülmények fennállása esetén bármely jelenlegi
tagállam is felhatalmazást kérhet védintézkedések megtételére
egy vagy több új tagállammal szemben.
(2) Az érintett állam kérésére a Bizottság, sürgősségi eljárásban, meghatározza az általa szükségesnek ítélt védintézkedéseket, pontosan megjelölve azok alkalmazásának feltételeit és szabályait.
Súlyos gazdasági nehézségek esetén és az érintett tagállam kifejezett kérelmére a Bizottság a megfelelő indokolással ellátott
kérelem kézhezvételétől számított öt munkanapon belül köteles
eljárni. Az így elrendelt intézkedések azonnal alkalmazhatóak;
ezeknek az intézkedéseknek valamennyi érintett fél érdekét
figyelembe kell venniük, és nem járhatnak határellenőrzésekkel.
(3) A (2) bekezdés alapján engedélyezett intézkedések csak
az (1) bekezdésben említett célok eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben és időtartamra térhetnek el az EK-Szerződés,
illetve ezen okmány szabályaitól. Elsősorban olyan intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek a közös piac működésében a legkisebb zavart okozzák.

Ezeknek az intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük, és
közülük a belső piac működésében a legkisebb zavart okozó
intézkedések, illetve adott esetben a fennálló ágazati védintézkedési rendszerek alkalmazásának kell elsőbbséget biztosítani.
Az ilyen 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; ebben az esetben a védintézkedés a csatlakozás
időpontjától lép hatályba. Az intézkedéseket legfeljebb addig
lehet fenntartani, amíg ez feltétlenül szükséges, és mindenképpen hatályon kívül kell helyezni, amint az adott kötelezettségvállalást teljesítették. Ezek az intézkedések azonban az első
bekezdésben megjelölt időszakon túl is alkalmazhatók mindaddig, amíg az adott kötelezettségvállalást nem teljesítették. Az
érintett új tagállam által a kötelezettségvállalás teljesítése terén
elért előrehaladástól függően a Bizottság az intézkedéseket
szükség szerint kiigazíthatja. A Bizottság a védintézkedések
visszavonása előtt megfelelő időben tájékoztatja a Tanácsot, és
a Tanács e vonatkozásban tett észrevételeit kellően figyelembe
veszi.
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41. cikk

Ha az EU-Szerződés VI. címében meghatározott, a büntetőjog
területén való kölcsönös elismeréssel kapcsolatos kerethatározatok vagy bármely egyéb kötelezettségvállalás, együttműködési
okmány vagy határozat, illetve az EK-Szerződés IV. címében
meghatározott polgári ügyekben való kölcsönös elismeréssel
kapcsolatos irányelvek vagy rendeletek tekintetében az átültetés, illetve a végrehajtás állapota vagy az alkalmazás során
komoly hiányosságok lépnek fel, vagy ilyen hiányosságok
közvetlen veszélye áll fenn, az ezen okmány hatálybalépését
követő harmadik év végéig a Bizottság, valamely tagállam indokolással ellátott kérelmére vagy saját kezdeményezésére, a tagállamokkal folytatott konzultációt követően megteheti a megfelelő intézkedéseket, és meghatározhatja ezen intézkedések végrehajtásának feltételeit és szabályait.

Amennyiben az új tagállamokban fennálló szabályozási rendből
az 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 cukor
piacának közös szervezéséről szóló 1260/2001/EK tanácsi
rendelet (1) 42. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással,
illetve adott esetben a mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló egyéb rendeletek megfelelő cikkeivel vagy az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott bizottsági eljárással
összhangban. Az e cikkben említett átmeneti intézkedéseket a
csatlakozást követő hároméves időszak alatt lehet meghozni, és
azokat csak ez alatt az időszak alatt lehet alkalmazni. A Tanács,
a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, ezt az időszakot egyhangú határozattal meghosszabbíthatja.

A tagállamok közötti szoros igazságügyi együttműködés folytatásának sérelme nélkül ezek az intézkedések olyan formában is
megvalósulhatnak, hogy a vonatkozó rendelkezések és határozatok alkalmazását ideiglenesen felfüggesztik valamely új tagállam és bármely más tagállam vagy tagállamok közötti kapcsolatokban. Az ellenőrzés megállapításai alapján a védzáradék a
csatlakozást megelőzően is érvényesíthető; ebben az esetben a
védintézkedés a csatlakozás időpontjától lép 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 első bekezdésben megjelölt időszakon túl is alkalmazhatók mindaddig, amíg az adott hiányosságok fennállnak. Az
új tagállam 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
észrevételeit kellően figyelembe veszi.

A közös agrárpolitikára vonatkozó és az ezen okmányban nem
szereplő jogi aktusok alkalmazására vonatkozó azon átmeneti
intézkedéseket, amelyek a csatlakozás következtében válnak
szükségessé, a csatlakozás időpontját megelőzően a Tanács a
Bizottság javaslata alapján minősített többséggel fogadja el,
illetve az eredetileg a Bizottság által elfogadott jogi aktusokat
érintő intézkedéseket a Bizottság fogadja el az adott jogi aktus
elfogadására irányadó eljárással összhangban.

42. cikk
Amennyiben az új tagállamokban fennálló szabályozási rendből
a közösségi állat- és növény-egészségügyi szabályok alkalmazásából eredő szabályozási rendbe való átmenet elősegítése érdekében átmeneti intézkedésekre van szükség, ezeket az intézkedéseket a Bizottság fogadja el az alkalmazandó jogszabályokban
meghatározott bizottsági eljárással összhangban. Ilyen intézkedéseket a csatlakozást követő hároméves időszak alatt lehet
hozni, és azokat csak ez alatt az időszak alatt lehet alkalmazni.

40. cikk
A belső piac megfelelő működése akadályozásának elkerülése
érdekében az új tagállamok nemzeti jogszabályainak az V–XIV.
mellékletben említett átmeneti időszakok alatt történő végrehajtása nem vezethet a tagállamok közötti határellenőrzésekhez.

ÖTÖDIK RÉSZ
AZ EZEN OKMÁNY VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
I. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEK LÉTREHOZÁSA

43. cikk

45. cikk

Az Európai Parlament a csatlakozás következtében szükségessé
váló mértékben kiigazítja eljárási szabályzatát.
44. cikk
A Tanács a csatlakozás következtében szükségessé váló mértékben kiigazítja eljárási szabályzatát.

(1) Az Unióhoz csatlakozó minden államnak joga van arra,
hogy egy állampolgára a Bizottság tagja legyen.
(1) HL L 178. szám, 2001.6.30., 1. o.

2003.9.23.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

(2) Az EK-Szerződés 231. cikke (1) bekezdésének második
albekezdése, 214. cikke (1) bekezdésének első albekezdése és
214. cikkének (2) bekezdése, valamint az Euratom-Szerződés
126. cikkének első albekezdése ellenére:

a) a csatlakozás időpontjától valamennyi új tagállam egy-egy
állampolgárát a Bizottság tagjává kell kinevezni. A Bizottság új tagjait a Tanács minősített többséggel és a Bizottság
elnökével közös megegyezésben nevezi ki

b) az a) pontnak megfelelően kinevezett és a 2000. január
23-án kinevezett bizottsági tagok hivatali ideje egyaránt
2004. október 31-én jár le

c) a valamennyi tagállam egy-egy állampolgárából álló új
Bizottság 2004. november 1-jén lép hivatalba; ezen új
Bizottság tagjainak hivatali ideje 2009. október 31-én jár le
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b) Az Elsőfokú Bíróság, az Európai Bírósággal egyetértésben, a csatlakozás következtében szükségessé váló mértékben kiigazítja eljárási szabályzatát.
c) A módosított eljárási szabályzatok elfogadásához a
Tanács minősített többséggel hozott jóváhagyása
szükséges.

(4) A fent említett bíróságok előtt a csatlakozás időpontjában folyamatban lévő olyan ügyek elbírálása során, amelyekben
a szóbeli eljárás ezen időpont előtt megkezdődött, a teljes ülés,
illetve a tanácsok összetétele a csatlakozás előtti helyzetnek
felel meg, és eljárásuk során e bíróságoknak a csatlakozást
megelőző napon hatályos eljárási szabályzatot kell alkalmazniuk.

47. cikk

A Számvevőszék tíz további tag kinevezésével bővül, akiknek a
hivatali ideje 6 év.
d) az EU-Szerződéshez és az Európai Közösségeket létrehozó
szerződésekhez csatolt, az Európai Unió bővítéséről szóló
jegyzőkönyv 4. cikkének (1) bekezdésében szereplő 2005.
január 1-jei időpont helyébe 2004. november 1-je lép.

48. cikk

(3) A Bizottság a csatlakozás következtében szükségessé váló
mértékben kiigazítja eljárási szabályzatát.

A Gazdasági és Szociális Bizottság 95 olyan tag kinevezésével
bővül, akik az új tagállamok szervezett civil társadalmának
különböző gazdasági és társadalmi alkotóelemeit képviselik. Az
így kinevezett tagok hivatali ideje ugyanakkor jár le, mint a
csatlakozás időpontjában hivatalban lévő tagoké.

46. cikk

49. cikk

(1) Tíz bírót kell kinevezni a Bírósághoz, és tíz bírót kell
kinevezni az Elsőfokú Bírósághoz.

(2) a) Az (1) bekezdés szerint a Bírósághoz kinevezett bírák
közül ötnek a hivatali ideje 2006. október 6-án jár le.
Ezeket a bírákat sorsolás útján kell kiválasztani. A többi
bíró hivatali ideje 2009. október 6-án jár le.

A Régiók Bizottsága 95 olyan tag kinevezésével bővül, akik az
új tagállamok regionális és helyi testületeit képviselik, és akik
valamely regionális vagy helyi testületben választással nyert
képviselői megbízatással rendelkeznek, vagy valamely választott
testületnek politikai felelősséggel tartoznak. Az így kinevezett
tagok hivatali ideje ugyanakkor jár le, mint a csatlakozás időpontjában hivatalban lévő tagoké.

50. cikk
b) Az (1) bekezdés szerint az Elsőfokú Bírósághoz kinevezett bírák közül ötnek a hivatali ideje 2004. augusztus
31-én jár le. Ezeket a bírákat sorsolás útján kell kiválasztani. A többi bíró hivatali ideje 2007. augusztus 31én jár le.

(1) Az Euratom-Szerződés 134. cikkének (2) bekezdésében
meghatározott Tudományos és Műszaki Bizottság jelenlegi tagjainak hivatali ideje ezen okmány hatálybalépésének időpontjában jár le.

(3) a) Az Európai Bíróság a csatlakozás következtében szükségessé váló mértékben kiigazítja eljárási szabályzatát.

(2) A csatlakozáskor a Tanács, az Euratom-Szerződés 134.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban, kinevezi a Tudományos és Műszaki Bizottság új tagjait.
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tek új tagjainak hivatali ideje ugyanakkor jár le, mint a csatlakozás időpontjában hivatalban lévő tagoké.

51. cikk
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.

(2) A Bizottság által létrehozott, a XVII. mellékletben felsorolt bizottságok és csoportok új tagjainak hivatali ideje ugyanakkor jár le, mint a csatlakozás időpontjában hivatalban lévő
tagoké.

52. cikk
(1) A szerződések és a jogalkotó által létrehozott, a XVI.
mellékletben felsorolt bizottságok, csoportok és egyéb testüle-

(3) A csatlakozáskor a XVIII. mellékletben felsorolt bizottságok tagságát teljes egészében meg kell újítani.

II. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEK JOGI AKTUSAINAK ALKALMAZHATÓSÁGA

53. cikk
A csatlakozás időpontjától az új tagállamokat az EK-Szerződés
249. cikke és az Euratom-Szerződés 161. cikke szerinti irányelvek és határozatok címzettjeinek kell tekinteni, feltéve hogy
ezeknek az irányelveknek és határozatoknak az összes jelenlegi
tagállam a címzettje volt. Az EK-Szerződés 254. cikkének (1) és
(2) bekezdése szerint hatályba lépő irányelveket és határozatokat kivéve, az új tagállamokat úgy kell tekinteni, mint amelyek
a csatlakozáskor értesítést kaptak ezekről az irányelvekről és
határozatokról.
54. cikk
Amennyiben a 24. cikkben említett melléklet, illetve ezen
okmánynak vagy a mellékleteinek bármely egyéb rendelkezése
más határidőt nem ír elő, az új tagállamok hatályba léptetik
azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az
EK-Szerződés 249. cikke és az Euratom-Szerződés 161. cikke
szerinti irányelvek és határozatok rendelkezéseinek a csatlakozás napjától megfeleljenek.
55. cikk
Az új tagállamok valamelyikének kellően megalapozott kérelmére 2004. május 1-je előtt a Tanács, a Bizottság javaslata
alapján, egyhangú határozattal olyan intézkedéseket hozhat,
amelyek az intézmények által 2002. november 1-je és a csatlakozási szerződés aláírásának időpontja között elfogadott jogi
aktusoktól való ideiglenes eltérésekről rendelkeznek.
56. cikk
Eltérő rendelkezés hiányában a Tanács az ezen okmány 20.,
21. és 22. cikkében említett II., III. és IV. mellékletben foglalt
rendelkezések alkalmazásához szükséges intézkedéseket a
Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel fogadja el.

57. cikk
(1) Amennyiben az intézmények jogi aktusait a csatlakozás
miatt a csatlakozást megelőzően ki kell igazítani, és ezen
okmány vagy ennek mellékletei a szükséges kiigazításokról
nem rendelkeznek, ezeket a kiigazításokat a (2) bekezdésben
megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni. Ezek a
módosítások a csatlakozás időpontjától lépnek hatályba.
(2) A Tanács, a Bizottság javaslata alapján, minősített
többséggel, illetve a Bizottság — attól függően, hogy az eredeti
jogi aktust a két intézmény közül melyik fogadta el — ennek
érdekében gondoskodik a kiigazítás megszövegezéséről.

58. cikk
Az intézmények és az Európai Központi Bank által a csatlakozás előtt elfogadott jogi aktusoknak a Tanács, Bizottság vagy az
Európai Központi Bank által cseh, észt, lengyel, lett, litván,
magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelven megszövegezett
szövege a csatlakozás időpontjától ugyanolyan feltételekkel hiteles, mint a jelenlegi tizenegy nyelven készült szövegek. Ezeket
a szövegeket közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amennyiben a jelenlegi nyelveken készült szövegeket ott
tették közzé.

59. cikk
Az új tagállamok a csatlakozástól számított három hónapon
belül az Euratom-Szerződés 33. cikkének megfelelően tájékoztatják a Bizottságot a területükön a munkavállalók, illetve a
lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból eredő veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésekről.
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III. CÍM
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

60. cikk
Az ehhez az okmányhoz csatolt I–XVIII. melléklet, ezek függelékei és az 1–10. jegyzőkönyv ezen okmány szerves részét
képezik.
61. cikk
Az Olasz Köztársaság Kormánya eljuttatja az új tagállamok
kormányainak az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai
Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Atomenergiaközösséget létrehozó szerződés, valamint az azokat módosító
vagy kiegészítő szerződések, köztük a Dán Királyságnak, Írországnak, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Gazdasági Közösséghez és az Európai Atomenergia-közösséghez történő csatlakozásáról szóló szerződés, a
Görög Köztársaságnak az Európai Gazdasági Közösséghez és
az Európai Atomenergia-közösséghez történő csatlakozásáról
szóló szerződés, a Spanyol Királyságnak és a Portugál Köztársaságnak az Európai Gazdasági Közösséghez és az Európai Atomenergia-közösséghez történő csatlakozásáról szóló szerződés,

valamint az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és
a Svéd Királyságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés egy-egy hitelesített másolatát angol, dán,
finn, francia, görög, holland, ír, német, olasz, portugál, spanyol
és svéd nyelven.

A fenti szerződések cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelven megszövegezett szövegei ezen
okmány mellékletét képezik. E szövegek ugyanolyan feltételekkel hitelesek, mint a szerződések első bekezdésben említett, a
jelenlegi nyelveken készült szövegei.

62. cikk

Az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának irattárában letétbe
helyezett nemzetközi megállapodások egy-egy hitelesített másolatát a főtitkár juttatja el az új tagállamok kormányai számára.

