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AKT
om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken
Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens,
Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund
för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen
DEL ETT
PRINCIPER
Artikel 1
I denna anslutningsakt menas med

— grundläggande fördrag:

a) Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
(EG-fördraget) och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget) med
de tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller
andra rättsakter som trätt i kraft före denna anslutning,

b) Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) med de
tillägg och ändringar som gjorts genom fördrag eller
andra rättsakter som trätt i kraft före denna anslutning,

— nuvarande medlemsstater: Konungariket Belgien, Konungariket
Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland,
Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland,

— unionen: den europeiska union som upprättats genom EUfördraget,

Artikel 2
Från och med dagen för anslutningen skall bestämmelserna i de
grundläggande fördragen och i rättsakter som har antagits av
institutionerna och Europeiska centralbanken före anslutningen
vara bindande för de nya medlemsstaterna och skall tillämpas i
dessa på de villkor som anges i de fördragen och i denna
anslutningsakt.

Artikel 3
1.
Bestämmelserna i Schengenregelverket, som det införlivats inom Europeiska unionens ramar genom det protokoll
som fogats till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget
om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat
”Schengenprotokollet”), och i de rättsakter som grundas på
detta eller på annat sätt har samband med detta, enligt förteckningen i bilaga I till denna anslutningsakt, samt i eventuella
ytterligare sådana rättsakter som kan komma att antas före
anslutningen, skall vara bindande för och tillämpas i de nya
medlemsstaterna från och med dagen för anslutningen.

2.
De bestämmelser i Schengenregelverket, som det införlivats inom Europeiska unionens ramar, och i rättsakter som
grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta,
vilka inte avses i punkt 1 skall visserligen vara bindande för de
nya medlemsstaterna från och med dagen för anslutningen men
skall inte tillämpas i en ny medlemsstat förrän efter beslut av
rådet när det i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden har kontrollerats att de nödvändiga villkoren för
tillämpning av samtliga delar av regelverket är uppfyllda i den
nya medlemsstaten, och efter det att Europaparlamentet har
hörts.

— nya medlemsstater: Republiken Tjeckien, Republiken Estland,
Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken
Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien,

Rådet skall fatta sitt beslut med enhällighet bland de medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater för vilka
tillämpningen av de bestämmelser som avses i detta stycke
redan har inletts och företrädaren för regeringen i den medlemsstat för vilken tillämpningen av bestämmelserna skall inledas. De rådsmedlemmar som företräder regeringarna i Irland
och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
skall delta i sådana beslut i den mån de hänför sig till de
bestämmelser i Schengenregelverket och i rättsakter som grundas på detta eller som på annat sätt har samband med detta i
vilka dessa medlemsstater deltar.

— institutioner: de institutioner som upprättats genom de
grundläggande fördragen.

3.
De avtal som rådet har ingått enligt artikel 6 i Schengenprotokollet skall vara bindande för de nya medlemsstaterna
från och med dagen för anslutningen.

— gemenskapen: den ena av eller båda de gemenskaper som
anges i första strecksatsen, allt efter omständigheterna,
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4.
När det gäller sådana konventioner eller instrument på
området för rättsliga och inrikes frågor som är oskiljaktigt
förenade med förverkligandet av målen i EU-fördraget förbinder sig de nya medlemsstaterna

— att ansluta sig till dem som vid tidpunkten för anslutningen
är öppna för undertecknande av de nuvarande medlemsstaterna samt till dem som rådet har utarbetat enligt avdelning VI i EU-fördraget och rekommenderat medlemsstaterna att anta,

— att införa administrativa eller andra arrangemang som motsvarar dem som de nuvarande medlemsstaterna eller rådet
har antagit vid dagen för anslutningen, för att underlätta
praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas institutioner
och organisationer på området för rättsliga och inrikes frågor.

Artikel 4
Var och en av de nya medlemsstaterna skall delta i den ekonomiska och monetära unionen från och med dagen för anslutningen som medlemsstat med undantag i enlighet med artikel
122 i EG-fördraget.

Artikel 5
1.
Genom denna anslutningsakt ansluter sig de nya medlemsstaterna till de beslut och avtal som företrädarna för medlemsstaternas regeringar har fattat eller ingått vid sammanträden i rådet. De förbinder sig att från och med dagen för anslutningen ansluta sig till alla andra avtal som de nuvarande
medlemsstaterna har ingått och som gäller unionens funktion
eller som har samband med unionens verksamhet.

2.
De nya medlemsstaterna förbinder sig att ansluta sig till
de konventioner som avses i artikel 293 i EG-fördraget eller
som är oskiljaktigt förenade med förverkligandet av målen i
EG-fördraget samt att även ansluta sig till de protokoll om
domstolens tolkning av konventionerna som de nuvarande
medlemsstaterna har undertecknat, och för detta ändamål förbinder de sig att inleda förhandlingar med de nuvarande medlemsstaterna om nödvändig anpassning av dessa texter.

3.
De nya medlemsstaterna skall ha samma ställning som de
nuvarande när det gäller förklaringar, resolutioner eller andra
ståndpunkter av Europeiska rådet eller av rådet samt förklaringar, resolutioner eller andra ståndpunkter som medlemsstaterna efter gemensam överenskommelse har antagit i frågor om
gemenskapen eller unionen; de kommer följaktligen att beakta
de principer och riktlinjer som kommer till uttryck i dessa
förklaringar, resolutioner eller andra ståndpunkter och kommer
att göra vad som behövs för att säkerställa genomförandet.
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Artikel 6
1.
Sådana avtal eller konventioner, som ingåtts eller provisoriskt tillämpas av gemenskapen, eller avtal eller konventioner enligt artikel 24 eller artikel 38 i EU-fördraget, med en eller
flera tredje stater, med en internationell organisation eller med
en medborgare i tredje stat, skall vara bindande för de nya
medlemsstaterna på de villkor som anges i de grundläggande
fördragen och denna anslutningsakt.

2.
På de villkor som anges i denna anslutningsakt förbinder
sig de nya medlemsstaterna att ansluta sig till de avtal eller
konventioner som de nuvarande medlemsstaterna har ingått
eller provisoriskt tillämpar tillsammans med gemenskapen
och att ansluta sig till de avtal som de staterna har ingått
och som har samband med sådana avtal eller konventioner.

De nya medlemsstaternas anslutning till de avtal eller konventioner som avses i punkt 6 nedan samt till de avtal med Chile,
Kina, Mercosur, Schweiz och Vitryssland som har ingåtts eller
undertecknats av gemenskapen tillsammans med medlemsstaterna skall godkännas genom att protokoll till sådana avtal eller
konventioner ingås mellan rådet, genom enhälligt beslut på
medlemsstaternas vägnar, och det eller de tredje länderna eller
den internationella organisationen i fråga. Detta förfarande skall
inte påverka gemenskapens egen behörighet eller beröra fördelningen av befogenheter mellan gemenskapen och medlemsstaterna när det gäller ingående av sådana avtal i framtiden eller
eventuella andra ändringar som inte har samband med anslutningen. Kommissionen skall på medlemsstaternas vägnar förhandla fram dessa protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv som enhälligt godkänts av rådet, och i samråd med en
kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna. Den
skall lägga fram ett utkast till protokollen för rådet, så att de
kan ingås.

3.
När de nya medlemsstaterna ansluter sig till de avtal och
konventioner som avses i punkt 2 skall de få samma rättigheter
och skyldigheter enligt dessa avtal och konventioner som de
nuvarande medlemsstaterna.

4.
Genom denna anslutningsakt ansluter sig de nya medlemsstaterna till partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i
gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet,
å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni
2000 (1).

5.
De nya medlemsstaterna förbinder sig att på de villkor
som anges i denna anslutningsakt ansluta sig till avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med artikel 128 i det avtalet (2).
(1) EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.
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6.
Från och med dagen för anslutningen, och i avvaktan på
att de nödvändiga protokoll som avses i punkt 2 skall ingås,
skall de nya medlemsstaterna tillämpa bestämmelserna i de
avtal som de nuvarande medlemsstaterna och gemenskapen,
tillsammans, har ingått med Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan,
Bulgarien, Egypten, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,
Georgien, Israel, Jordanien, Kazakstan, Kirgizistan, Kroatien,
Libanon, Marocko, Mexiko, Moldavien, Rumänien, Ryska federationen, San Marino, Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Tunisien,
Turkiet, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan samt bestämmelserna i andra avtal som har ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna tillsammans med gemenskapen före anslutningen.

Eventuella ändringar i dessa avtal skall göras genom protokoll
som ingås med motparterna i enlighet med bestämmelserna i
punkt 2 andra stycket. Om protokollen inte har ingåtts vid
dagen för anslutningen skall gemenskapen och medlemsstaterna inom ramen för sin respektive behörighet vidta nödvändiga åtgärder för att hantera situationen efter anslutningen.

7.
Från och med dagen för anslutningen skall de nya medlemsstaterna tillämpa de bilaterala textilavtal och textilöverenskommelser som gemenskapen har ingått med tredje land.

De kvantitativa restriktioner som gemenskapen tillämpar på
import av textil- och beklädnadsvaror skall anpassas för att ta
hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning till gemenskapen. Gemenskapen kan i detta syfte före dagen för anslutningen förhandla fram ändringar i de bilaterala avtal och överenskommelser som avses ovan med de berörda tredje länderna.

Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen och textilöverenskommelserna inte har trätt i kraft vid dagen för anslutningen
skall gemenskapen göra de nödvändiga anpassningarna av sina
bestämmelser om import av textil- och beklädnadsvaror från
tredje land för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning till gemenskapen.

8.
De kvantitativa restriktioner som gemenskapen tillämpar
på import av stål och stålprodukter skall anpassas på grundval
av de nya medlemsstaternas import under de senaste åren av
stålprodukter med ursprung i de berörda leverantörsländerna.

I detta syfte skall de nödvändiga ändringarna i de bilaterala
stålavtal och stålöverenskommelser som gemenskapen ingått
med tredje land förhandlas fram före dagen för anslutningen.
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De rättigheter och skyldigheter som de nya medlemsstaterna
har genom dessa avtal skall inte påverkas under den period då
bestämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibehålls.

Så snart som möjligt och under alla omständigheter innan de
avtal som avses i första stycket löpt ut skall lämpliga beslut om
fortsättning av fiskeverksamheten enligt dessa avtal antas i varje
enskilt fall av rådet, med kvalificerad majoritet på förslag från
kommissionen, varvid det även skall vara möjligt att förlänga
vissa avtal med högst ett år.

10. Med verkan från och med dagen för anslutningen skall
de nya medlemsstaterna frånträda alla frihandelsavtal med
tredje land, inklusive Centraleuropeiska frihandelsavtalet.

I den mån avtal mellan en eller flera nya medlemsstater å ena
sidan och ett eller flera tredje länder å andra sidan inte är
förenliga med de skyldigheter som följer av denna anslutningsakt skall den eller de nya medlemsstaterna vidta alla lämpliga
åtgärder för att undanröja de oförenligheter som konstaterats.
Om en ny medlemsstat har svårigheter med att anpassa ett
avtal som ingåtts med ett eller flera tredje länder före anslutningen skall den enligt villkoren i det avtalet frånträda det.

11. Genom denna anslutningsakt och på de villkor som
anges i den ansluter sig de nya medlemsstaterna till de interna
överenskommelser som ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna för att genomföra de avtal eller konventioner som avses i
punkterna 2 och 4–6.

12. De nya medlemsstaterna skall när så behövs vidta lämpliga åtgärder för att deras ställning i förhållande till internationella organisationer och sådana internationella avtal där också
gemenskapen eller andra medlemsstater är parter skall anpassas
till de rättigheter och skyldigheter som följer av anslutningen
till unionen.

I synnerhet skall de vid dagen för anslutningen eller så snart
som möjligt därefter frånträda sådana internationella fiskeavtal
och utträda ur sådana fiskeorganisationer som även gemenskapen är part i, om inte deras medlemskap har samband med
något annat än fiske.

Om ändringarna av de bilaterala avtalen och överenskommelserna inte har trätt i kraft vid dagen för anslutningen skall
bestämmelserna i första stycket gälla.

Artikel 7

9.
Från och med dagen för anslutningen skall de fiskeavtal
som de nya medlemsstaterna ingått med tredje land förvaltas av
gemenskapen.

Om inget annat föreskrivs i denna anslutningsakt får inte bestämmelserna i denna tillfälligt sättas ur kraft, ändras eller upphävas på annat sätt än genom det förfarande som anges i de
grundläggande fördragen och som gör det möjligt att ändra de
fördragen.
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Artikel 8
De rättsakter som har antagits av institutionerna och som omfattas av övergångsbestämmelser i denna anslutningsakt skall
behålla sin rättsliga status; i synnerhet skall förfarandena för
ändring av dessa rättsakter gälla även i fortsättningen.
Artikel 9
De bestämmelser i denna anslutningsakt vars syfte eller verkan
är att rättsakter antagna av institutionerna skall upphävas eller

23.9.2003

ändras, utom då det gäller en övergångsåtgärd, skall ha samma
rättsliga status som de på detta sätt upphävda eller ändrade
bestämmelserna och skall vara underkastade samma regler
som dessa.
Artikel 10
De grundläggande fördragen och de rättsakter som antagits av
institutionerna skall, som en övergångsåtgärd, tillämpas med de
avvikelser som föreskrivs i denna anslutningsakt.

DEL TVÅ
ANPASSNING AV FÖRDRAGEN
AVDELNING I
INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER
KAPITEL 1

KAPITEL 2

Europaparlamentet

Rådet

Artikel 11

Artikel 12

Med verkan från och med början av perioden 2004–2009 skall
artikel 190.2 första stycket i EG-fördraget och artikel 108.2
första stycket i Euratomfördraget ersättas med följande:

1.
Med verkan från och med den 1 november 2004 skall
följande gälla:

”I varje medlemsstat skall följande antal företrädare i Europaparlamentet väljas:
Belgien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländerna
Österrike
Polen
Portugal
Slovenien
Slovakien
Finland
Sverige
Förenade kungariket

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) I artikel 205 i EG-fördraget och i artikel 118 i Euratomfördraget
i) skall punkt 2 ersättas med följande:
”2.
När rådets beslut skall fattas med kvalificerad majoritet skall medlemsstaternas röster vägas på följande
sätt:
Belgien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländerna
Österrike
Polen
Portugal
Slovenien
Slovakien
Finland
Sverige
Förenade kungariket

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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Rådets beslut skall fattas med minst 232 röster från
majoriteten av medlemsstaterna när beslutet enligt detta
fördrag skall fattas på förslag från kommissionen.

lineär, aritmetisk interpolering, med avrundning uppåt eller
nedåt till närmaste röst, mellan 71 % för ett råd med 300 röster
och 72,27 % för ett EU med 25 medlemsstater.

I andra fall skall rådets beslut fattas med minst 232
röster från minst två tredjedelar av medlemsstaterna.”

KAPITEL 3

Domstolen
Artikel 13

ii) Följande punkt skall läggas till:

”4.
När rådet skall fatta ett beslut med kvalificerad
majoritet får en rådsmedlem begära en kontroll av att
de medlemsstater som utgör denna kvalificerade majoritet motsvarar minst 62 % av unionens hela befolkning.
Om detta villkor inte är uppfyllt, skall beslutet inte antas.”

b) I artikel 23.2 i EU-fördraget skall tredje stycket ersättas med
följande:

1.
Artikel 9 första stycket i det protokoll om domstolens
stadga som fogats till EU-fördraget, EG-fördraget och Euratomfördraget skall ersättas med följande:
”Den nytillsättning av en del av domartjänsterna som skall
äga rum vart tredje år skall avse omväxlande tretton och
tolv domare.”
2.
Artikel 48 i det protokoll om domstolens stadga som
fogats till EU-fördraget, EG-fördraget och Euratomfördraget
skall ersättas med följande:
”Artikel 48

”Rådsmedlemmarnas röster skall vägas i enlighet med artikel
205.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Rådets beslut skall fattas med minst 232 röster från
minst två tredjedelar av medlemmarna. När rådet skall fatta
ett beslut med kvalificerad majoritet får en rådsmedlem begära en kontroll av att de medlemsstater som utgör denna
kvalificerade majoritet motsvarar minst 62 % av unionens
hela befolkning. Om detta villkor inte är uppfyllt, skall beslutet inte antas.”

Förstainstansrätten skall ha tjugofem domare.”

KAPITEL 4

Ekonomiska och sociala kommittén
Artikel 14

c) I artikel 34 i EU-fördraget skall punkt 3 ersättas med följande:

”3.
När rådet skall besluta med kvalificerad majoritet skall
medlemmarnas röster vägas enligt artikel 205.2 i Fördraget
om upprättandet av Europeiska gemenskapen, varvid åtminstone 232 röster från minst två tredjedelar av medlemmarna skall krävas för beslut. När rådet skall fatta ett beslut
med kvalificerad majoritet får en rådsmedlem begära en
kontroll av att de medlemsstater som utgör denna kvalificerade majoritet motsvarar minst 62 % av unionens hela befolkning. Om detta villkor inte är uppfyllt, skall beslutet inte
antas.”

2.
Artikel 3.1 i det protokoll om utvidgningen av Europeiska unionen som fogats till EU-fördraget och EG-fördraget
skall upphöra att gälla.

3.
Om färre än tio nya medlemsstater ansluter sig till Europeiska unionen skall tröskeln för kvalificerad majoritet fastställas genom ett beslut av rådet genom tillämpning av en strikt

Artikel 258 andra stycket i EG-fördraget och artikel 166 andra
stycket i Euratomfördraget skall ersättas med följande:

”Antalet ledamöter i kommittén skall vara följande:

Belgien

12

Tjeckien

12

Danmark

9

Tyskland

24

Estland

7

Grekland

12

Spanien

21

Frankrike

24

Irland

9

Italien

24

Cypern

6

Lettland

7

Litauen

9

SV

38

Europeiska unionens officiella tidning

Luxemburg

6

Ungern

12

Malta

5

Nederländerna

12

Österrike

12

Polen

21

Portugal

12

Slovenien

7

Slovakien

9

Finland

9

Sverige

12

Förenade kungariket

24”
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Nederländerna

12

Österrike

12

Polen

21

Portugal

12

Slovenien

7

Slovakien

9

Finland

9

Sverige

12

Förenade kungariket

24”

KAPITEL 6

Vetenskapliga och tekniska kommittén
Artikel 16
KAPITEL 5

Artikel 134.2 första stycket i Euratomfördraget skall ersättas
med följande:

Regionkommittén
Artikel 15
Artikel 263 tredje stycket i EG-fördraget skall ersättas med
följande:
”Antalet ledamöter i kommittén skall vara följande:

”2.
Kommittén skall ha 39 ledamöter som rådet utser
efter att ha hört kommissionen.”

KAPITEL 7

Europeiska centralbanken

Belgien

12

Tjeckien

12

Artikel 17

Danmark

9

Tyskland

24

I protokoll nr 18 om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken som fogats till Fördraget
om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall följande
punkt läggas till i artikel 49:

Estland

7

Grekland

12

Spanien

21

Frankrike

24

Irland

9

Italien

24

Cypern

6

Lettland

7

Litauen

9

Luxemburg

6

Ungern
Malta

12
5

”49.3
När ett eller flera länder blir medlemsstater och
deras respektive nationella centralbanker blir en del av
ECBS skall ECB:s tecknade kapital och högsta belopp för
reservtillgångar som får föras över till ECB automatiskt
ökas. Ökningen skall beräknas genom att respektive då
gällande belopp multipliceras med kvoten, inom fördelningsnyckeln för det utvidgade kapitalet, mellan de berörda
inträdande nationella centralbankernas viktning och viktningen för de nationella centralbanker som redan är medlemmar av ECBS. Varje nationell centralbanks viktning i
fördelningsnyckeln skall beräknas analogt med artikel
29.1 och i enlighet med artikel 29.2. De referensperioder
som skall användas för statistiska uppgifter skall vara
samma som de som tillämpades vid den senaste femårsjusteringen av viktningarna enligt artikel 29.3.”
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AVDELNING II
ANDRA ANPASSNINGAR

Artikel 18
I artikel 57.1 i EG-fördraget skall följande läggas till:
”I fråga om restriktioner som är i kraft enligt nationell lagstiftning i Estland och Ungern skall det
relevanta datumet vara den 31 december 1999.”
Artikel 19
Artikel 299.1 i EG-fördraget skall ersättas med följande:
”1.
Detta fördrag skall gälla för Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark,
Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien,
Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken
Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken
Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirland.”

DEL TRE
PERMANENTA BESTÄMMELSER
AVDELNING I
ANPASSNING AV INSTITUTIONERNAS RÄTTSAKTER

Artikel 20
De rättsakter som förtecknas i bilaga II till denna anslutningsakt skall anpassas på det sätt som anges i
bilagan.
Artikel 21
Sådan anpassning som vid anslutningen behöver göras i de rättsakter som förtecknas i bilaga III till denna
anslutningsakt skall utarbetas enligt riktlinjerna i den bilagan och enligt det förfarande och på de villkor
som anges i artikel 57.

AVDELNING II
ANDRA BESTÄMMELSER

Artikel 22
De bestämmelser som förtecknas i bilaga IV till denna anslutningsakt skall tillämpas enligt de villkor som
anges i den bilagan.
Artikel 23
På förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet får rådet enhälligt besluta om de
anpassningar av bestämmelserna i denna anslutningsakt om den gemensamma jordbrukspolitiken som
ändringar i gemenskapslagstiftningen kan motivera. Sådana anpassningar får göras före dagen för anslutningen.

39

SV

40

Europeiska unionens officiella tidning

23.9.2003

DEL FYRA
TILLFÄLLIGA BESTÄMMELSER
AVDELNING I
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 24

Belgien

5

De bestämmelser som förtecknas i bilagorna V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XII och XIV till denna anslutningsakt skall tillämpas i
fråga om de nya medlemsstaterna enligt de villkor som anges i
bilagorna.

Tjeckien

5

Artikel 25
1.
Med avvikelse från artikel 189 andra stycket i EG-fördraget och artikel 107 andra stycket i Euratomfördraget och med
avseende på artikel 190.2 i EG-fördraget och artikel 108.2 i
Euratomfördraget skall antalet platser i Europaparlamentet för
de nya medlemsstaterna under perioden från och med dagen
för anslutningen fram till början av Europaparlamentets mandatperiod 2004–2009 vara följande:

Danmark

3

Tyskland
Estland

10
3

Grekland

5

Spanien

8

Frankrike

10

Irland

3

Italien

10

Cypern

2

Lettland

3

Litauen
Luxemburg

3
2

Ungern

5

Tjeckien

24

Estland

6

Malta

2

Cypern

6

Nederländerna

5

Lettland

9

Litauen

13

Ungern

24

Malta

5

Polen

54

Slovenien

7

Slovakien

14

2.
Med avvikelse från artikel 190.1 i EG-fördraget och artikel 108.2 i Euratomfördraget skall Europaparlamentets företrädare för folken i de nya medlemsstaterna under perioden
från och med dagen för anslutningen fram till början av Europaparlamentets mandatperiod 2004–2009 utses inom parlamenten i dessa stater på det sätt som var och en av dessa stater
själv bestämmer.

Artikel 26
1.
Följande bestämmelser skall gälla för perioden till och
med den 31 oktober 2004:

a) Med avseende på artikel 205.2 i EG-fördraget och artikel
118.2 i Euratomfördraget:

När rådets beslut skall fattas med kvalificerad majoritet skall
medlemsstaternas röster vägas på följande sätt:

Österrike

4

Polen

8

Portugal

5

Slovenien

3

Slovakien
Finland

3
3

Sverige

4

Förenade kungariket

10

b) Med avseende på artikel 205.2 andra och tredje styckena i
EG-fördraget och artikel 118.2 andra och tredje styckena i
Euratomfördraget:
Rådets beslut skall fattas med minst
— 88 röster när beslutet enligt detta fördrag skall fattas på
förslag från kommissionen,
— 88 röster från minst två tredjedelar av medlemsstaterna i
andra fall.
c) Med avseende på artikel 23.2 tredje stycket andra meningen
i EU-fördraget:
Rådets beslut skall fattas med minst 88 röster från minst två
tredjedelar av medlemmarna.
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d) Med avseende på artikel 34.3 i EU-fördraget:

När rådet skall besluta med kvalificerad majoritet skall medlemmarnas röster vägas enligt artikel 205.2 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen, varvid åtminstone 88 röster från minst två tredjedelar av medlemmarna
skall krävas för beslut.
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ringarna av de månatliga tolftedelarna för perioden januari–
april 2004 som endast gäller de nuvarande medlemsstaterna
skall konverteras till åttondelar som skall infordras under perioden maj–december 2004. De retroaktiva justeringarna som
följer av en eventuell ändringsbudget som antas under 2004
skall också konverteras till lika stora delar som skall infordras
under återstoden av året.

Artikel 29
2.
Om färre än tio nya medlemsstater ansluter sig till unionen skall tröskeln för kvalificerad majoritet för perioden till och
med den 31 oktober 2004 fastställas genom beslut av rådet så
att den kommer så nära som möjligt 71,26 % av det totala
antalet röster.

Den första arbetsdagen i varje månad skall gemenskapen som
tillfällig budgetmässig kompensation betala Tjeckien, Cypern,
Malta och Slovenien år 2004, från och med dagen för anslutningen, en åttondel och åren 2005 och 2006 en tolftedel av
följande belopp, såsom en utgift i Europeiska gemenskapernas
allmänna budget:

Artikel 27
1.
Alla tullar som beräknas enligt Gemensamma tulltaxan
och eventuella tullmedgivanden i samband med dessa som gemenskapen tillämpar i handeln mellan de nya medlemsstaterna
och tredje land skall räknas som intäkter av sådana ”tullar
enligt Gemensamma tulltaxan och andra avgifter” som avses i
artikel 2.1 b i rådets beslut 2000/597/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (1) eller i
motsvarande bestämmelser i beslut som ersätter det beslutet.

2.
För år 2004 skall det harmoniserade beräkningsunderlaget för mervärdesskatt och GNI-underlaget (GNI) för varje ny
medlemsstat vilka avses i artikel 2.1 c och d i rådets beslut
2000/597/EG, Euratom vara lika med två tredjedelar av det
årliga underlaget. Det GNI-underlag för varje ny medlemsstat
som skall beaktas vid beräkningen av finansieringen av den
korrigering av obalanser i budgeten som Förenade kungariket
har beviljats och som avses i artikel 5.1 i rådets beslut
2000/597/EG, Euratom skall också vara lika med två tredjedelar av det årliga underlaget.

(miljoner euro, 1999 års priser)
2004

2005

2006

Tjeckien

125,4

178,0

85,1

Cypern

68,9

119,2

112,3

Malta

37,8

65,6

62,9

Slovenien

29,5

66,4

35,5

Artikel 30
Den första arbetsdagen i varje månad skall gemenskapen såsom
en utgift i Europeiska gemenskapernas allmänna budget betala
Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien år 2004, från och med dagen för
anslutningen, en åttondel och åren 2005 och 2006 en tolftedel
av följande schablonbelopp ur den särskilda likviditetsfaciliteten:

(miljoner euro, 1999 års priser)

3.
För att fastställa den fasta satsen för 2004 enligt artikel
2.4 b i rådets beslut 2000/597/EG, Euroatom skall de begränsade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt för de nya medlemsstaterna beräknas på grundval av två tredjedelar av deras
icke-begränsade beräkningsunderlag för mervärdesskatt och två
tredjedelar av deras GNI.

Artikel 28
1.
Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2004 skall anpassas för att ta hänsyn till anslutningen av
de nya medlemsstaterna genom en ändringsbudget som skall
träda i kraft den 1 maj 2004.

2.
De tolv månatliga tolftedelarna av mervärdesskattbaserade
och GNI-baserade medel som skall betalas av de nya medlemsstaterna enligt denna ändringsbudget samt de retroaktiva juste(1) EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.

2004

2005

2006

Tjeckien

174,7

91,55

91,55

Estland

15,8

2,9

2,9

Cypern

27,7

5,05

5,05

Lettland

19,5

3,4

3,4

Litauen

34,8

6,3

6,3

Ungern

155,3

27,95

27,95

Malta

12,2

27,15

27,15

Polen

442,8

550,0

450,0

Slovenien

65,4

17,85

17,85

Slovakien

63,2

11,35

11,35

En miljard euro för Polen och 100 miljoner euro för Tjeckien
som ingår i likviditetsfaciliteten för schablonbelopp skall beaktas vid alla beräkningar av fördelningen av medel ur strukturfonderna 2004–2006.
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Artikel 31
1.
De nya medlemsstater som förtecknas nedan skall betala
följande belopp till den kol- och stålforskningsfond som avses i
beslut 2002/234/EKSG av företrädarna för medlemsstaternas
regeringar församlade i rådet av den 27 februari 2002 om de
ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla
och om Kol- och stålforskningsfonden (1):

23.9.2003

sätt som de nuvarande medlemsstaterna vad beträffar utgifter
under de tre första rubrikerna i budgetplanen, enligt definitionen i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 (7), med
förbehåll för de enskilda specifikationer och undantag som
anges nedan eller som annars fastställs i detta fördrag. De
maximala tilläggsanslagen för rubrikerna 1, 2, 3 och 5 i budgetplanen angående anslutningen fastställs i bilaga XV. Inga
finansiella åtaganden under 2004 års budget får dock ingås
för något av de berörda programmen eller organen förrän
den berörda nya medlemsstatens anslutning ägt rum.

(miljoner euro, löpande priser)

Tjeckien

39,88

Estland

2,5

Lettland

2,69

Ungern

9,93

Polen

92,46

Slovenien

2,36

Slovakien

20,11

2.
Bidragen till Kol- och stålforskningsfonden skall betalas i
fyra delar, med början 2006, alltid den första arbetsdagen i
årets första månad, enligt följande:

2006: 15 %

2.
Punkt 1 skall inte gälla för utgifter under garantisektionen
i Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket enligt artiklarna 2.1, 2.2 och 3.3 i rådets förordning (EG) nr
1258/1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (8), vilka inte kommer att berättiga till gemenskapsfinansiering förrän efter dagen för anslutningen, i enlighet med
artikel 2 i denna anslutningsakt.

Punkt 1 i denna artikel skall dock gälla för utgifter för landsbygdsutveckling under garantisektionen i Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket enligt artikel 47 i rådets
förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa
förordningar (9), med förbehåll för de villkor som fastställs i
ändringen av den förordningen i bilaga II till denna anslutningsakt.

2007: 20 %

2008: 30 %

2009: 35 %

Artikel 32
1.
Om inte något annat föreskrivs i detta fördrag skall inga
finansiella åtaganden enligt Phareprogrammet (2), Phares program för gränsöverskridande samarbete (3), föranslutningsfonderna för Cypern och Malta (4), ISPA-programmet (5) eller Sapardprogrammet (6) ingås till förmån för de nya medlemsstaterna efter den 31 december 2003. De nya medlemsstaterna
skall från och med den 1 januari 2004 behandlas på samma
(1) EGT L 79, 22.3.2002, s. 42.
(2) Förordning (EEG) nr 3906/89 (EGT L 375, 23.12.1989, s. 11), med
senare ändringar.
(3) Förordning (EG) nr 2760/98 (EGT L 345, 19.12.1998, s. 49), med
senare ändringar.
(4) Förordning (EG) nr 555/2000 (EGT L 68, 16.3.2000, s. 3), med
senare ändringar.
(5) Förordning (EG) nr 1267/1999 (EGT L 161, 26.6.1999, s. 73), med
senare ändringar.
(6) Förordning (EG) nr 1268/1999 (EGT L 161, 26.6.1999, s. 87).

3.
Med förbehåll för den sista meningen i punkt 1 kommer
de nya medlemsstaterna från och med den 1 januari 2004 att
medverka i gemenskapsprogram och -organ på samma villkor
och under samma förutsättningar som de nuvarande medlemsstaterna med finansiering ur Europeiska gemenskapernas allmänna budget. De villkor och förutsättningar som anges i
associeringsrådens beslut och avtal och samförståndsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och de nya medlemsstaterna
beträffande deras medverkan i gemenskapsprogram och -organ
skall med verkan från den 1 januari 2004 ersättas av de bestämmelser som styr de relevanta programmen och organen.

4.
Om någon av de stater som avses i artikel 1.1 i anslutningsfördraget inte ansluter sig till gemenskapen under 2004
skall varje ansökan som görs av eller kommer från den berörda
staten om finansiering genom utgifterna under de första tre
rubrikerna i budgetplanen för 2004 vara ogiltig. I så fall skall
det relevanta associeringsrådsbeslutet, avtalet eller samförståndsavtalet fortsätta att gälla för den staten under hela år
2004.
(7) Interinstitutionellt avtal av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (EGT C 172, 18.6.1999, s. 1).
(8) EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.
(9) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.
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5.
Om några åtgärder är nödvändiga för att underlätta övergången från föranslutningsordningen till den ordning som följer av tillämpningen av denna artikel, skall kommissionen anta
de åtgärder som behövs.

Artikel 33
1.
Från och med dagen för anslutningen skall upphandling,
tecknande av kontrakt, fullgörande och utbetalningar av föranslutningsstöd enligt Phareprogrammet (1), Phares program för
gränsöverskridande samarbete (2) och föranslutningsfonderna
för Cypern och Malta (3) förvaltas av genomförandeorgan i de
nya medlemsstaterna.

Kommissionen skall genom ett beslut avstå från sin förhandskontroll av upphandling och tecknande av kontrakt efter en
positiv bedömning enligt systemet för utvidgat decentraliserat
genomförande (EDIS), i enlighet med de kriterier och villkor
som fastställs i bilagan till rådets förordning (EG) nr
1266/1999 om samordning av stödet till kandidatländerna
inom ramen för föranslutningsstrategin och om ändring av
förordning (EEG) nr 3906/89 (4).

Om detta kommissionsbeslut om att avstå från förhandskontrollen inte har fattats före dagen för anslutningen skall inga
kontrakt som undertecknas mellan dagen för anslutningen och
den dag då kommissionen fattar sitt beslut berättiga till föranslutningsstöd.

I undantagsfall får kommissionen dock, om kommissionens
beslut om att avstå från förhandskontrollen försenas till efter
dagen för anslutningen av skäl som inte kan tillskrivas myndigheterna i en ny medlemsstat, i vederbörligen motiverade fall
anse att villkoren för föranslutningsstöd är uppfyllda när det
gäller kontrakt som undertecknas mellan anslutningen och dagen för kommissionens beslut, och tillåta fortsatt genomförande av föranslutningsstödet under en begränsad period,
med förbehåll för kommissionens förhandskontroll av upphandling och tecknande av kontrakt.

2.
Övergripande budgetåtaganden som ingåtts före anslutningen enligt de finansiella föranslutningsinstrument som avses
i punkt 1, inklusive ingående och registrering av därpå följande
enskilda rättsliga åtaganden och utbetalningar efter anslutningen skall även fortsättningsvis styras av reglerna och före(1) Förordning (EEG) nr 3906/89 (EGT L 375, 23.12.1989, s. 11), med
senare ändringar.
(2) Förordning (EG) nr 2760/98 (EGT L 345, 19.12.1998, s. 49), med
senare ändringar.
(3) Förordning (EG) nr 555/2000 (EGT L 68, 16.3.2000, s. 3), med
senare ändringar.
(4) EGT L 232, 2.9.1999, s. 34.
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skrifterna i de finansiella föranslutningsinstrumenten och belasta motsvarande budgetkapitel tills de berörda programmen
och projekten har avslutas. Trots detta skall offentlig upphandling som inleds efter anslutningen genomföras i enlighet med
de relevanta gemenskapsdirektiven.

3.
Programplanering för det föranslutningsstöd som avses i
punkt 1 skall genomföras för sista gången under det sista hela
kalenderåret före anslutningen. Kontrakt för åtgärder enligt
dessa program måste tecknas inom de följande två åren och
utbetalningar göras enligt vad som fastställs i finansieringsavtalet (5), vanligtvis i slutet av det tredje året efter åtagandet. Inga
förlängningar av perioden för tecknande av kontrakt skall beviljas. I särskilda, vederbörligen motiverade fall kan begränsad
förlängning av varaktigheten beviljas i fråga om utbetalning.

4.
För att garantera den erforderliga utfasningen av de finansiella föranslutningsinstrument som avses i punkt 1 samt av
ISPA-programmet (6) och en smidig övergång mellan de regler
som är tillämpliga före anslutningen och de som är tillämpliga
efter anslutningen får kommissionen vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att den nödvändiga stadgeenliga personalstyrkan bibehålls i de nya medlemsstaterna under högst 15
månader efter anslutningen. Under denna period skall tjänstemän, som utplacerats på tjänster i de nya medlemsstaterna
före anslutningen och som måste vara kvar i tjänst i dessa
stater efter dagen för anslutningen, som ett undantag åtnjuta
samma finansiella och materiella villkor som de som tillämpades av kommissionen före anslutningen, i enlighet med bilaga
X till de tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa
gemenskaper som fastställs i förordning (EEG, Euratom, EKSG)
nr 259/68 (7). De administrativa utgifterna, inklusive löner för
annan personal, som krävs för förvaltning av föranslutningsstödet skall under hela 2004 och fram till slutet av juli 2005
finansieras genom rubriken ”Stödutgifter för verksamheten” (f.d.
del B i budgeten) eller liknande rubriker för de finansiella instrument som avses i punkt 1 samt ISPA-programmet i de
relevanta föranslutningsbudgetarna.

5.
När projekt som godkänts enligt förordning (EG) nr
1268/1999 inte längre kan finansieras genom det instrumentet
får de införlivas med programplaneringen för landsbygdsutvecklingen och finansieras genom Europeiska utvecklingsoch garantifonden för jordbruket. Om det behövs särskilda
övergångsåtgärder i detta hänseende skall dessa antas av
kommissionen i enlighet med förfarandena i artikel 50.2 i
rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (8).
(5) I enlighet med Phares riktlinjer (SEK(1999) 1596, uppdaterade den
6.9.2002 genom C 3303/2).
(6) Förordning (EG) nr 1267/99 (EGT L 161, 26.6.1999, s. 73), med
senare ändringar.
(7) EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 2265/2002 (EGT L 347, 20.12.2002, s.
1).
(8) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1447/2001 (EGT L 198, 21.7.2001, s. 1).
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Artikel 34
1.
Mellan dagen för anslutningen och utgången av 2006
skall unionen tillhandahålla tillfälligt finansiellt stöd, nedan kallat ”övergångsmekanismen”, för de nya medlemsstaterna, så att
de kan utveckla och förstärka sin administrativa förmåga att
genomföra gemenskapslagstiftningen och kontrollera att den
efterlevs samt främja ett inbördes utbyte av goda rutiner.
2.
Stödet skall inriktas på det fortsatta behovet av att förstärka den institutionella kapaciteten på vissa områden genom
åtgärder som inte kan finansieras ur strukturfonderna, i synnerhet på följande områden:
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kan mellan offentliga förvaltningar som syftar till institutionsuppbyggnad skall förfarandet med inbjudan att lämna förslag
genom det nätverk av kontaktpunkter som finns i medlemsstaterna gälla även i fortsättningen i enlighet med ramavtalen
med de nuvarande medlemsstaterna om föranslutningsstöd.

Åtagandebemyndigandena för övergångsmekanismen, i 1999
års priser, skall vara 200 miljoner euro 2004, 120 miljoner
euro 2005 och 60 miljoner euro 2006. De årliga anslagen skall
beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 35
— Rättsliga och inrikes frågor (stärkande av rättsväsendet,
kontroller vid de yttre gränserna, strategi mot korruption,
stärkande av brottsbekämpningskapaciteten).
— Finansiell kontroll.
— Skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning.
— Den inre marknaden, inklusive tullunionen.
— Miljö.
— Veterinärmyndigheter och uppbyggnad av administrativ
förmåga i samband med livsmedelssäkerhet.

1.
Härmed inrättas en Schengenfacilitet som ett tillfälligt
instrument för att mellan dagen för anslutningen och utgången
av 2006 bistå stödmottagande medlemsstater med att finansiera åtgärder vid unionens nya yttre gränser för genomförande
av Schengenregelverket och kontroll vid de yttre gränserna.

I syfte att ta itu med de brister som har upptäckts i samband
med förberedandet av deltagande i Schengen, skall följande
typer av åtgärder berättiga till finansiering från Schengenfaciliteten:

— Investeringar i uppförande, upprustning eller uppgradering
av gränsövergångsinfrastruktur och härmed förbundna
byggnader.

— Strukturer för administration och kontroll inom jordbruket
och landsbygdsutvecklingen, inklusive det integrerade administrations- och kontrollsystemet (IACS).

— Investeringar i alla typer av operativ utrustning (t.ex. laboratorieutrustning, detektionsredskap, maskinvara och programvara för Schengens informationssystem – SIS 2, transportmedel).

— Kärnsäkerhet (förbättrande av effektivitet och kompetens
hos kärnsäkerhetsmyndigheterna och deras tekniska stödorganisationer samt de offentliga organen för hantering
av radioaktivt avfall).

— Utbildning av gränsvakter.

— Stöd till kostnaderna för logistik och operationer.
— Statistik.
— Stärkande av den offentliga förvaltningen i enlighet med de
behov som identifierats i kommissionens övergripande
övervakningsrapport och som inte täcks av strukturfonderna.
3.
Beslut om att bevilja ekonomiskt stöd inom ramen för
övergångsmekanismen skall fattas i enlighet med förfarandet i
artikel 8 i förordning (EEG) nr 3906/89 om ekonomiskt stöd
till vissa länder i centrala och östra Europa (1).
4.
Programmet skall genomföras i enlighet med artikel 53.1
a och 1 b i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (2). När det gäller projekt för partnersamver(1) EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2500/2001 (EGT L 342, 27.12.2001, s. 1).
(2) Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EGT L 248, 16.9.2002,
s. 1).

2.
Följande belopp skall ställas till nedan förtecknade mottagarmedlemsstaters förfogande enligt Schengenfaciliteten från
och med dagen för anslutningen, som stödbetalningar i form
av schablonbelopp:
(miljoner euro, 1999 års priser)
2004

2005

2006

Estland

22,9

22,9

22,9

Lettland

23,7

23,7

23,7

Litauen

44,78

61,07

29,85

Ungern

49,3

49,3

49,3

Polen

93,34

93,33

93,33

Slovenien

35,64

35,63

35,63

Slovakien

15,94

15,93

15,93

23.9.2003

SV

Europeiska unionens officiella tidning

3.
Mottagarmedlemsstaterna skall ha ansvaret för att välja ut
och genomföra enskilda operationer i enlighet med denna artikel. De skall även ha ansvaret för att samordna utnyttjandet
av denna facilitet med biståndet från andra gemenskapsinstrument, säkerställa kompatibilitet med annan gemenskapspolitik
och andra gemenskapsåtgärder och överensstämmelse med
budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna
budget.
Stödbetalningarna i form av schablonbelopp skall utnyttjas
inom tre år efter den första betalningen och eventuella outnyttjade medel eller medel som använts på otillbörligt sätt skall
återkrävas av kommissionen. Mottagarmedlemsstaterna skall senast sex månader efter utgången av den treåriga tidsfristen
lägga fram en heltäckande rapport om det finansiella
genomförandet av schablonbeloppsbetalningarna, med en motivering av utgifterna.
Mottagarstaten skall utöva detta ansvar utan att det påverkar
kommissionens ansvar för genomförandet av Europeiska ge-
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menskapernas allmänna budget och i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen för decentraliserad förvaltning.
4.
Kommissionen bibehåller rätten till kontroll genom Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF). Kommissionen
och revisionsrätten får även genomföra kontroller på plats i
enlighet med vederbörliga förfaranden.
5.
Kommissionen får anta sådana tekniska föreskrifter som
är nödvändiga för denna facilitets funktion.
Artikel 36
De belopp som avses i artiklarna 29, 30, 34 och 35 skall
justeras årligen, som en del av den tekniska justering som
föreskrivs i punkt 15 i det interinstitutionella avtalet av den
6 maj 1999.

AVDELNING II
ANDRA BESTÄMMELSER

Artikel 37
1.
Om det inom tre år efter anslutningen skulle uppstå svårigheter som är allvarliga och kan bli bestående inom någon
ekonomisk sektor eller som kan allvarligt försämra ekonomin
inom ett visst geografiskt område, får en ny medlemsstat ansöka om bemyndigande att vidta skyddsåtgärder för att rätta till
situationen och anpassa sektorn i fråga till ekonomin på den
gemensamma marknaden.
Under samma förutsättningar får var och en av de nuvarande
medlemsstaterna ansöka om bemyndigande att vidta skyddsåtgärder som kan avse någon eller några av de nya medlemsstaterna.
2.
Efter begäran av den berörda staten skall kommissionen
snabbehandla frågan, besluta om de skyddsåtgärder som den
finner nödvändiga och ange under vilka förutsättningar och
hur de skall genomföras.
Vid allvarliga ekonomiska svårigheter och efter uttrycklig begäran av den berörda medlemsstaten skall kommissionen fatta
sitt beslut inom fem arbetsdagar från det att den fick begäran
tillsammans med relevanta uppgifter om bakgrunden. De åtgärder som på detta sätt beslutas skall gälla med omedelbar verkan, skall ta hänsyn till alla berörda parters intressen och skall
inte innefatta några gränskontroller.
3.
Åtgärder enligt punkt 2 kan innebära avvikelser från bestämmelserna i EG-fördraget och från denna anslutningsakt, i
den mån och så länge det är strikt nödvändigt för att uppnå de
mål som avses i punkt 1. I första hand skall sådana åtgärder

väljas som stör den gemensamma marknadens funktion så litet
som möjligt.
Artikel 38
Om en ny medlemsstat inte har lyckats genomföra åtaganden
som gjorts inom ramen för anslutningsförhandlingarna och
därigenom orsakar en allvarlig störning i den inre marknadens
funktion, inbegripet åtaganden inom all sektorspolitik som avser ekonomisk verksamhet med gränsöverskridande verkan, eller om det föreligger en överhängande risk för en sådan störning, kan kommissionen, inom tre år efter det att denna anslutningsakt har trätt i kraft, på grundval av en motiverad begäran
från en medlemsstat eller på eget initiativ vidta lämpliga åtgärder.
Åtgärderna skall vara proportionella och i första hand väljas så
att de stör den inre marknadens funktion så litet som möjligt, i
förekommande fall med tillämpning av befintliga sektoriella
skyddsmekanismer. Sådana skyddsåtgärder får inte åberopas
som ett medel för godtycklig diskriminering eller dolda restriktioner av handeln mellan medlemsstater. Skyddsklausulen kan
åberopas redan före anslutningen på grundval av övervakningens resultat och träda i kraft från och med dagen för anslutningen. Åtgärderna skall inte kvarstå längre än vad som är
absolut nödvändigt och skall i vart fall upphävas när det relevanta åtagandet har genomförts. De får dock tillämpas utöver
den period som anges i första stycket så länge som de relevanta
åtagandena inte har uppfyllts. Med hänsyn till den nya berörda
medlemsstatens framsteg med att uppfylla sina åtaganden kan
kommissionen anpassa åtgärderna på lämpligt sätt. Kommissionen kommer att underrätta rådet i god tid innan den återkallar skyddsåtgärder och kommer vederbörligen att beakta alla
synpunkter från rådet i detta avseende.
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Artikel 39

Artikel 41

Om det i en ny medlemsstat finns allvarliga brister eller överhängande risk för sådana brister i införlivandet, genomförandet
eller tillämpningen av rambeslut eller andra relevanta åtaganden, samarbetsinstrument och beslut som avser ömsesidigt erkännande på det straffrättsliga området enligt avdelning VI i
EU-fördraget eller av direktiv och förordningar som avser ömsesidigt erkännande på det civilrättsliga området enligt avdelning IV i EG-fördraget, får kommissionen, inom tre år efter det
att denna anslutningsakt har trätt i kraft, på grundval av en
motiverad begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ
och efter samråd med medlemsstaterna, vidta lämpliga åtgärder
och ange under vilka förutsättningar och hur dessa åtgärder
skall genomföras.

Om det krävs övergångsbestämmelser för att underlätta övergången från den nuvarande ordningen i de nya medlemsstaterna till den som följer av tillämpningen av den gemensamma
jordbrukspolitiken enligt villkoren i denna anslutningsakt, skall
sådana bestämmelser antas av kommissionen i enlighet med
förfarandet i artikel 42.2 i rådets förordning (EG) nr
1260/2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1) eller, i förekommande fall, i motsvarande
artiklar i de andra förordningarna om den gemensamma organisationen av jordbruksmarknader eller det relevanta kommittéförfarande som fastställs i den tillämpliga lagstiftningen. De
övergångsbestämmelser som avses i denna artikel får antas
inom tre år efter dagen för anslutningen, och tillämpningen
skall begränsas till denna period. Rådet får dock förlänga perioden genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och
efter att ha hört Europaparlamentet.

Dessa åtgärder får bestå i ett tillfälligt upphävande av tillämpningen av relevanta bestämmelser och beslut i förbindelserna
mellan en ny medlemsstat och en eller flera andra medlemsstater, utan att det påverkar ett fortsatt nära rättsligt samarbete.
Skyddsklausulen kan åberopas redan före anslutningen på
grundval av övervakningens resultat och träda i kraft från
och med dagen för anslutningen. Åtgärderna skall inte kvarstå
längre än vad som är absolut nödvändigt och skall i vart fall
upphävas när bristerna har avhjälpts. De får dock tillämpas
utöver den period som anges i första stycket så länge dessa
brister kvarstår. Med hänsyn till den berörda nya medlemsstatens framsteg med att avhjälpa de brister som fastställts kan
kommissionen anpassa åtgärderna på lämpligt sätt efter samråd
med medlemsstaterna. Kommissionen kommer att underrätta
rådet i god tid innan den återkallar skyddsåtgärder och kommer vederbörligen att beakta alla synpunkter från rådet i detta
avseende.
Artikel 40
För att den inre marknaden skall fungera obehindrat får tilllämpningen av de nya medlemsstaternas nationella regler under
de övergångsperioder som anges i bilagorna V–XIV inte leda till
gränskontroller mellan medlemsstater.

Övergångsbestämmelser som avser tillämpningen av sådana
rättsakter avseende den gemensamma jordbrukspolitiken som
inte anges i denna anslutningsakt, och som krävs på grund av
anslutningen, skall före dagen för anslutningen antas av rådet
med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen eller,
om de avser rättsakter som ursprungligen antagits av kommissionen, av kommissionen i enlighet med det förfarande som
krävs för antagande av rättsakterna i fråga.
Artikel 42
Om det krävs övergångsbestämmelser för att underlätta övergången från den nuvarande ordningen i de nya medlemsstaterna till den som följer av tillämpningen av gemenskapens
veterinära och fytosanitära bestämmelser, skall sådana bestämmelser antas av kommissionen i enlighet med det relevanta
kommittéförfarande som fastställs i den tillämpliga lagstiftningen. Dessa bestämmelser skall antas inom tre år efter dagen
för anslutningen, och tillämpningen skall begränsas till denna
period.

DEL FEM
GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER FÖR DENNA AKT
AVDELNING I
UPPRÄTTANDE AV INSTITUTIONER OCH ORGAN

Artikel 43

Artikel 45

Europaparlamentet skall besluta de ändringar i sin arbetsordning som behövs på grund av anslutningen.

1.
Varje stat som ansluter sig till unionen skall ha rätt att ha
en av sina medborgare som ledamot i kommissionen.

Artikel 44
Rådet skall besluta de ändringar i sin arbetsordning som behövs
på grund av anslutningen.

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
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2.
Trots artikel 213.1 andra stycket, artikel 214.1 första
stycket och artikel 214.2 i EG-fördraget samt artikel 126 första
stycket i Euratomfördraget skall följande gälla:

a) En medborgare från varje ny medlemsstat skall utses till
kommissionen från och med dagen för anslutningen. De
nya ledamöterna i kommissionen skall utses av rådet med
kvalificerad majoritet och i samförstånd med kommissionens ordförande.

b) Mandattiden för de kommissionsledamöter som utses i enlighet med a samt för de som utsågs för tiden från och med
den 23 januari 2000 skall gå ut den 31 oktober 2004.

c) En ny kommission som består av en medborgare från varje
medlemsstat skall tillträda den 1 november 2004; mandattiden för ledamöterna i den nya kommissionen skall gå ut
den 31 oktober 2009.
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b) Förstainstansrätten skall tillsammans med domstolen besluta de ändringar i sina rättegångsregler som behövs på
grund av anslutningen.

c) De ändrade rättegångsreglerna skall vara giltiga endast
om rådet med kvalificerad majoritet godkänner dem.

4.
Om någon av domstolarna eller någon av deras avdelningar har inlett ett muntligt förfarande i ett mål men inte
avgjort målet före, dagen för anslutningen, skall domstolen eller
avdelningen ifråga avgöra målet i den sammansättning som den
hade före anslutningen och tillämpa de rättegångsregler som
gällde dagen före anslutningen.

Artikel 47
Revisionsrätten skall utvidgas med ytterligare tio ledamöter
som skall utses för sex år.

d) I artikel 4.1 i det till EU-fördraget och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna fogade protokollet
om utvidgningen av Europeiska unionen skall datumet den
1 januari 2005 ersättas med datumet den 1 november
2005.

3.
Kommissionen skall besluta de ändringar i sin arbetsordning som behövs på grund av anslutningen.

Artikel 48
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén skall utvidgas
genom att 95 ledamöter utses som företräder de olika ekonomiska och sociala grupperingarna i det organiserade civila samhället i de nya medlemsstaterna. Deras mandattid skall gå ut vid
samma tidpunkt som mandattiden för de ledamöter som kommittén har vid tiden för anslutningen.

Artikel 46
1.
Tio domare i domstolen och tio domare i förstainstansrätten skall utses.

2. a) Ämbetstiden för fem av de domare i domstolen som
utses enligt punkt 1 skall gå ut den 6 oktober 2006.
Vilka domare som detta skall gälla avgörs genom lottning. Ämbetstiden för de andra domarna skall gå ut den
6 oktober 2009.

Artikel 49
Regionkommittén skall utvidgas genom att 95 ledamöter utses
som företräder regionala och lokala organ i de nya medlemsstaterna, och som valts till ett regionalt eller lokalt organ eller
som är politiskt ansvariga inför en vald församling. Deras mandattid skall gå ut vid samma tidpunkt som mandattiden för de
ledamöter som kommittén har vid tiden för anslutningen.

Artikel 50
b) Ämbetstiden för fem av de domare i förstainstansrätten
som utses enligt punkt 1 skall gå ut den 31 augusti
2004. Vilka domare som detta skall gälla avgörs genom
lottning. Ämbetstiden för de andra domarna skall gå ut
den 31 augusti 2007.

3. a) Domstolen skall besluta de ändringar i sina rättegångsregler som behövs på grund av anslutningen.

1.
Mandattiden för de nuvarande ledamöterna i Vetenskapliga och tekniska kommittén enligt artikel 134.2 i Euratomfördraget skall gå ut samma dag som denna anslutningsakt träder i
kraft.

2.
Efter anslutningen skall rådet utse de nya ledamöterna i
Vetenskapliga och tekniska kommittén i enlighet med förfarandet i artikel 134.2 i Euratomfördraget.
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Artikel 51
De anpassningar av de grundläggande fördragens regler för
kommittéer och av arbetsordningar för kommittéer som behövs på grund av anslutningen skall göras så snart som möjligt
efter anslutningen.

23.9.2003

som finns förtecknade i bilaga XVI skall gå ut vid samma
tidpunkt som mandattiden för ledamöterna i tjänst vid tiden
för anslutningen.

Artikel 52

2.
Mandattiden för de nya ledamöterna i de av kommissionen inrättade kommittéer och grupper som finns förtecknade i bilaga XVII skall gå ut vid samma tidpunkt som mandattiden för ledamöterna i tjänst vid tiden för anslutningen.

1.
Mandattiden för nya ledamöter i de genom fördragen och
lagstiftaren inrättade kommittéer, grupper och andra organ

3.
Efter anslutningen skall alla platser nybesättas i de kommittéer som finns förtecknade i bilaga XVIII.

AVDELNING II
TILLÄMPNING AV INSTITUTIONERNAS RÄTTSAKTER

Artikel 53
Efter anslutningen skall direktiv och beslut enligt artikel 249 i
EG-fördraget och artikel 161 i Euratomfördraget anses vara
riktade till de nya medlemsstaterna, i den utsträckning dessa
direktiv och beslut är riktade till alla de nuvarande medlemsstaterna. Med undantag för sådana direktiv och beslut som
träder i kraft på det sätt som anges i artikel 254.1 och 254.2
i EG-fördraget skall direktiven och besluten anses ha anmälts
till de nya medlemsstaterna vid anslutningen.
Artikel 54
De nya medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att från och med dagen för anslutningen följa
bestämmelser i direktiv och beslut enligt artikel 249 i EG-fördraget och artikel 161 i Euratomfördraget, om någon annan
dag för detta inte anges i de bilagor som avses i artikel 24 eller
i någon annan bestämmelse i denna anslutningsakt eller dess
bilagor.
Artikel 55
Efter en väl underbyggd begäran från en ny medlemsstat får
rådet genom enhälligt beslut, på förslag från kommissionen,
före den 1 maj 2004 vidta åtgärder som innefattar tidsbegränsade avvikelser från rättsakter som institutionerna antagit under
tiden mellan den 1 november 2002 och den dag då anslutningsfördraget undertecknades.
Artikel 56
Om inte annat föreskrivs skall rådet med kvalificerad majoritet
på förslag från kommissionen besluta om de åtgärder som
behövs för att genomföra bestämmelserna i bilagorna II, III

och IV som avses i artiklarna 20, 21 och 22 i denna anslutningsakt.
Artikel 57
1.
Sådana anpassningar av institutionernas rättsakter som
behövs inför anslutningen och som inte finns med i denna
anslutningsakt eller dess bilagor skall göras i enlighet med förfarandet i punkt 2. De skall träda i kraft vid anslutningen.
2.
För detta ändamål skall rådet – med kvalificerad majoritet
på förslag från kommissionen – eller kommissionen, beroende
på vilken av dessa institutioner som har antagit rättsakten i
dess ursprungliga lydelse, utarbeta de texter som behövs.
Artikel 58
Texter på estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska till de rättsakter som
institutionerna och Europeiska centralbanken har antagit före
anslutningen och som upprättats av rådet, kommissionen eller
Europeiska centralbanken skall vara giltiga från och med dagen
för anslutningen på samma villkor som texterna på de nuvarande elva språken. De skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, om texterna på de nuvarande språken
har offentliggjorts där.
Artikel 59
Inom tre månader från anslutningen skall de nya medlemsstaterna underrätta kommissionen enligt artikel 33 i Euratomfördraget om de bestämmelser i lagar och andra författningar som
inom deras territorier skall skydda arbetstagare och allmänheten mot fara som orsakas av joniserande strålning.
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AVDELNING III
SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 60
Bilagorna I–XVIII, tilläggen till dessa och protokollen 1–10 till
denna anslutningsakt skall utgöra en integrerad del av denna.
Artikel 61
Italiens regering skall till de nya medlemsstaternas regeringar
överlämna en bestyrkt kopia på danska, engelska, finska,
franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska,
spanska, svenska och tyska av Fördraget om Europeiska unionen, Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, tillsammans med de fördrag som ändrar eller kompletterar dessa, inklusive Fördraget om Konungariket Danmark,
Irlands och Förenade kungarikets Storbritannien och Nordirland anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen
och till Europeiska atomenergigemenskapen, Fördraget om
Republiken Greklands anslutning till Europeiska ekonomiska

gemenskapen och till Europeiska atomenergigemenskapen, Fördraget om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals
anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och till
Europeiska atomenergigemenskapen samt Fördraget om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
Texterna till dessa fördrag på estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska
skall bifogas denna anslutningsakt. De skall vara giltiga på
samma villkor som de fördragstexter på de nuvarande språken
som anges i första stycket.
Artikel 62
En bestyrkt kopia av de internationella avtal som generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd förvarar i sitt arkiv skall
generalsekreteraren överlämna till de nya medlemsstaternas regeringar.

