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AKT
om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning och om anpassning av fördraget om Europeiska
unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av
Europeiska atomenergigemenskapen
DEL ETT
PRINCIPER
Artikel 1
I denna akt avses med

Kroatiens ratificering av anslutningsavtalet och dessa ändringar
inte har trätt i kraft vid anslutningsdagen ska Kroatien ratificera
dessa ändringar i enlighet med sina konstitutionella bestämmel
ser.

— grundläggande fördrag:
a) fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUFfördraget) med de ändringar och tillägg som har gjorts
genom fördrag eller andra akter som har trätt i kraft
före Republiken Kroatiens anslutning,
b) fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergige
menskapen (Euratomfördraget), med de ändringar och
tillägg som har gjorts genom fördrag eller andra akter
som har trätt i kraft före Republiken Kroatiens anslut
ning,
— nuvarande medlemsstater: Konungariket Belgien, Republiken
Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark,
Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland,
Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken
Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republi
ken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Lux
emburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungari
ket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen,
Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Re
publiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sve
rige och Förenade konungariket Storbritannien och Nord
irland,
— unionen: Europeiska unionen, grundat på EU-fördraget och
EUF-fördraget och/eller, allt efter omständigheterna, Euro
peiska atomenergigemenskapen,
— institutioner: de institutioner som har upprättats genom EUfördraget.
Artikel 2
Från och med anslutningsdagen ska bestämmelserna i de grund
läggande fördragen och i de akter som har antagits av institu
tionerna före anslutningen vara bindande för Kroatien och till
lämpas i Kroatien på de villkor som anges i dessa fördrag och i
denna akt.
Om överenskommelser om ändringar av de grundläggande för
dragen har träffats mellan företrädarna för medlemsstaternas
regeringar i enlighet med artikel 48.4 i EU-fördraget efter

Artikel 3
1.
Kroatien ansluter sig till de beslut och avtal som medlems
staternas stats- och regeringschefer har fattat eller ingått vid
sammanträden i Europeiska rådet.
2.
Kroatien ansluter sig till de beslut och avtal som företrä
darna för medlemsstaternas regeringar har fattat eller ingått vid
sammanträden i rådet.
3.
Kroatien ska ha samma ställning som de nuvarande med
lemsstaterna när det gäller förklaringar, resolutioner eller andra
ståndpunkter av Europeiska rådet eller av rådet samt förklaring
ar, resolutioner eller andra ståndpunkter som medlemsstaterna
efter gemensam överenskommelse har antagit rörande unionen.
Kroatien kommer följaktligen att beakta de principer och riktlin
jer som kommer till uttryck i dessa förklaringar, resolutioner
eller andra ståndpunkter och kommer att göra vad som behövs
för att säkerställa genomförandet.
4.
Kroatien ansluter sig till de konventioner och protokoll
som är förtecknade i bilaga I. Dessa konventioner och protokoll
ska träda i kraft gentemot Kroatien den dag som rådet fastställer
i de beslut som avses i punkt 5.
5.
Rådet ska genom enhälligt beslut på rekommendation av
kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet besluta
att göra alla anpassningar som krävs på grund av anslutning till
de konventioner och protokoll som avses i punkt 4 och offent
liggöra de anpassade texterna i Europeiska unionens officiella tid
ning.
6.
Kroatien åtar sig avseende de konventioner och protokoll
som avses i punkt 4 att införa administrativa eller andra arran
gemang som motsvarar dem som de nuvarande medlemssta
terna eller rådet har antagit vid anslutningsdagen och att under
lätta praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas institutioner
och organisationer.
7.
Rådet kan genom enhälligt beslut på förslag av kommis
sionen komplettera bilaga I med de relevanta konventioner,
avtal och protokoll som har undertecknats före anslutnings
dagen.
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Artikel 4
1.
Bestämmelserna i Schengenregelverket, som avses i pro
tokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska
unionens ramar (nedan kallat Schengenprotokollet), fogat till EUfördraget och EUF-fördraget, och i de akter som grundas på
detta eller på annat sätt har samband med detta, enligt förteck
ningen i bilaga II, samt i eventuella ytterligare sådana akter som
har antagits före anslutningsdagen ska vara bindande för och
tillämpas i Kroatien från och med anslutningsdagen.

2.
De bestämmelser i Schengenregelverket, som det inför
livats inom Europeiska unionens ramar, och i de akter som
grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta
vilka inte avses i punkt 1 ska visserligen vara bindande för
Kroatien från och med anslutningsdagen men ska inte tillämpas
i Kroatien 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 Kroatien, inbegripet ett effektivt
genomförande av alla Schengenregler i enlighet med överens
komna gemensamma standarder och grundläggande principer.
Det beslutet ska fattas av rådet, i enlighet med tillämpliga
Schengenförfaranden och med beaktande av en rapport från
kommissionen, där det bekräftas att Kroatien fortsätter att upp
fylla de åtaganden som gjordes under anslutningsförhandling
arna vilka är relevanta för Schengenregelverket.

Rådet ska efter att ha hört Europaparlamentet fatta sitt beslut
med enhällighet bland de medlemmar som företräder regering
arna i de medlemsstater för vilka tillämpningen av de bestäm
melser som avses i denna punkt redan har inletts och företrä
daren för Republiken Kroatiens regering. De rådsmedlemmar
som företräder regeringarna i Irland och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska delta i sådana beslut i
den mån de hänför sig till de bestämmelser i Schengenregel
verket och i de akter som grundas på detta eller som på annat
sätt har samband med detta i vilka dessa medlemsstater deltar.

Artikel 5
Kroatien ska delta i den ekonomiska och monetära unionen
från och med anslutningsdagen som medlemsstat med undantag
i enlighet med artikel 139 i EUF-fördraget.

Artikel 6
1.
Sådana avtal som har ingåtts eller provisoriskt tillämpas av
unionen med ett eller flera tredjeländer, med en internationell
organisation eller med en medborgare i tredjeland ska vara
bindande för Kroatien på de villkor som anges i de grundläg
gande fördragen och i denna akt.

2.
Kroatien förbinder sig att på de villkor som anges i denna
akt ansluta sig till de avtal som har ingåtts eller undertecknats
av de nuvarande medlemsstaterna och unionen med ett eller
flera tredjeländer eller med en internationell organisation.
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Såvida inte annat föreskrivs i sådana specifika avtal som avses i
första stycket, ska Kroatiens anslutning till dessa avtal godkän
nas genom att protokoll till sådana avtal ingås mellan rådet,
genom enhälligt beslut på medlemsstaternas vägnar, och tredje
landet, tredjeländerna eller den internationella organisationen i
fråga. Kommissionen eller, om avtalet uteslutande eller främst
avser den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, unio
nens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
(den höga representanten) ska på medlemsstaternas vägnar för
handla fram dessa protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv
som enhälligt har godkänts av rådet och i samråd med en
kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna. Kom
missionen eller, i förekommande fall, den höga representanten
ska lägga fram ett utkast till protokollen för rådet, så att de kan
ingås.

Detta förfarande ska inte påverka utövandet av unionens egen
behörighet eller beröra fördelningen av befogenheter mellan
unionen och medlemsstaterna när det gäller ingående av sådana
avtal i framtiden eller eventuella andra ändringar som inte har
samband med anslutningen.

3.
Från och med anslutningsdagen, och i avvaktan på ikraft
trädandet av de nödvändiga protokoll som avses i punkt 2
andra stycket, ska Kroatien tillämpa bestämmelserna i de avtal
som avses i punkt 2 första stycket vilka har ingåtts eller pro
visoriskt tillämpas före anslutningsdagen, med undantag för av
talet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å
ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri
rörlighet för personer (1).

I avvaktan på ikraftträdandet av de protokoll som avses i punkt
2 andra stycket ska unionen och medlemsstaterna vidta lämp
liga åtgärder inom ramen för sina respektive befogenheter, om
lämpligt tillsammans.

4.
Kroatien ansluter sig till partnerskapsavtalet mellan med
lemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stilla
havsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och
dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou
den 23 juni 2000 (2), samt till de två avtalen om ändring av
det avtalet, undertecknade i Luxemburg den 25 juni 2005 (3)
och öppnade för undertecknande i Ouagadougou den 22 juni
2010 (4).

5.
Kroatien förbinder sig att på de villkor som anges i denna
akt ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbets
området (5) i enlighet med artikel 128 i det avtalet.

6.
Från och med anslutningsdagen ska Kroatien tillämpa de
bilaterala textilavtal och överenskommelser som ingåtts mellan
unionen och tredjeländer.
(1) EGT L 114, 30.4.2002, s. 6.
(2) EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.
(3) EUT L 209, 11.8.2005, s. 27, EUT L 287, 28.10.2005, s. 4, och
EUT L 168M, 21.6.2006, s. 33.
(4) EUT L 287, 4.11.2010, s. 3.
(5) EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.
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De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import
av textil- och beklädnadsvaror ska anpassas för att ta hänsyn till
Kroatiens anslutning till unionen. Unionen kan i detta syfte före
anslutningsdagen förhandla fram ändringar i de bilaterala textil
avtal och överenskommelser som avses i första stycket med de
berörda tredjeländerna.

Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen och överenskom
melserna inte har trätt i kraft vid anslutningsdagen, ska unionen
göra de nödvändiga anpassningarna av sina bestämmelser om
import av textil- och beklädnadsvaror från tredjeländer för att ta
hänsyn till Kroatiens anslutning.

7.
De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på
import av stål och stålprodukter ska anpassas på grundval av
Kroatiens import under de senaste åren av stål och stålproduk
ter med ursprung i de berörda leverantörsländerna.

I detta syfte ska de nödvändiga ändringarna i de bilaterala stål
avtal och överenskommelser som ingåtts mellan unionen och
tredjeländer förhandlas fram före anslutningsdagen.

Om ändringarna av de bilaterala stålavtalen och överenskom
melserna inte har trätt i kraft vid anslutningsdagen, ska bestäm
melserna i första stycket gälla.

8.
Från och med anslutningsdagen ska fiskeavtal som ingåtts
mellan Kroatien och tredjeländer före den dagen förvaltas av
unionen.

De rättigheter och skyldigheter som Kroatien har genom dessa
avtal ska 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 har löpt ut, ska 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 ska vara möjligt att för
länga vissa avtal med högst ett år.

9.
Kroatien ska frånträda alla frihandelsavtal med tredjelän
der, inklusive Centraleuropeiska frihandelsavtalet i dess ändrade
lydelse.

I den mån avtal mellan Kroatien, å ena sidan, och ett eller flera
tredjeländer, å andra sidan, inte är förenliga med de skyldigheter
som följer av denna akt ska Kroatien vidta alla lämpliga åtgärder
för att undanröja de oförenligheter som har konstaterats. Om
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Kroatien har svårigheter med att anpassa ett avtal som har
ingåtts med ett eller flera tredjeländer, ska landet frånträda det
avtalet.

Kroatien ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa
fullgörande av skyldigheterna i denna punkt från och med an
slutningsdagen.

10.
Kroatien ansluter sig, på de villkor som anges i denna
akt, till de interna överenskommelser som har ingåtts av de
nuvarande medlemsstaterna för att genomföra de avtal som
avses i punkterna 2 och 4.

11.
Kroatien ska vid behov vidta lämpliga åtgärder för att
dess ställning i förhållande till internationella organisationer och
sådana internationella avtal där också unionen eller andra med
lemsstater är parter ska anpassas till de rättigheter och skyldig
heter som följer av Kroatiens anslutning till unionen.

I synnerhet ska Kroatien frånträda sådana internationella fiske
avtal och utträda ur sådana internationella fiskeorganisationer
som även unionen är part i, om inte landets medlemskap har
samband med något annat än fiske.

Kroatien ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa
fullgörande av skyldigheterna i denna punkt från och med an
slutningsdagen.

Artikel 7
1.
Om inget annat föreskrivs i denna akt, får inte bestäm
melserna i denna akt tillfälligt sättas ur kraft, ändras eller upp
hävas på annat sätt än genom det förfarande som anges i de
grundläggande fördragen vilket gör det möjligt att ändra dessa
fördrag.

2.
De akter som har antagits av institutionerna och som
omfattas av övergångsbestämmelser i denna akt ska behålla
sin rättsliga status; i synnerhet ska förfarandena för ändring
av dessa akter gälla även i fortsättningen.

3.
De bestämmelser i denna akt vilkas syfte eller verkan är
att akter antagna av institutionerna ska upphävas eller ändras
ska, utom ifall de är av övergående karaktär, ha samma rättsliga
status som de på detta sätt upphävda eller ändrade bestämmel
serna och vara underkastade samma regler som dessa.

Artikel 8
De grundläggande fördragen och de akter som har antagits av
institutionerna ska som en övergångsåtgärd tillämpas med de
avvikelser som föreskrivs i denna akt.
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DEL TVÅ
ANPASSNING AV FÖRDRAGEN
AVDELNING I
INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

Artikel 9
Protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol, fogat
till EU-fördraget, EUF-fördraget och Euratomfördraget, ska änd
ras på följande sätt:

Suppleanterna ska utses av bankens råd för en tid av fem år
enligt följande:
— Två suppleanter ska nomineras av Förbundsrepubliken
Tyskland.

1. I artikel 9 ska första stycket ersättas med följande:
— Två suppleanter ska nomineras av Republiken Frankrike.
”Den nytillsättning av en del av domartjänsterna som ska äga
rum vart tredje år ska avse fjorton domare.”
2. Artikel 48 ska ersättas med följande:

— Två suppleanter ska nomineras av Republiken Italien.
— Två suppleanter ska nomineras av Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland.

”Artikel 48
Tribunalen ska ha tjugoåtta domare.”
Artikel 10
Protokollet om Europeiska investeringsbankens stadga, fogat till
EU-fördraget och EUF-fördraget, ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 4.1 första stycket ska ändras på följande sätt:
a) Den inledande meningen ska ersättas med följande:
”1.
Banken
ska
ha
ett
kapital
på
233 247 390 000 EUR, som ska tecknas av medlemssta
terna med följande belopp:”
b) Följande ska införas mellan uppgifterna för Rumänien
och Slovakien:

”Kroatien

854 400 000”.

2. Artikel 9.2 första, andra och tredje styckena ska ersättas med
följande:

— En suppleant ska nomineras i samförstånd mellan Ko
nungariket Spanien och Republiken Portugal.
— En suppleant ska nomineras i samförstånd mellan Ko
nungariket Belgien, Storhertigdömet Luxemburg och Ko
nungariket Nederländerna.
— Två suppleanter ska nomineras i samförstånd mellan Ko
nungariket Danmark, Republiken Grekland, Irland och
Rumänien.
— Två suppleanter ska nomineras i samförstånd mellan Re
publiken Estland, Republiken Lettland, Republiken Litau
en, Republiken Österrike, Republiken Finland och Ko
nungariket Sverige.
— Fyra suppleanter ska nomineras i samförstånd mellan
Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Republiken
Kroatien, Republiken Cypern, Republiken Ungern, Repu
bliken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien
och Republiken Slovakien.
— En suppleant ska nomineras av kommissionen.”
Artikel 11

”2.
ter.

Styrelsen ska bestå av 29 ledamöter och 19 supplean

Ledamöterna ska utses av bankens råd för en tid av fem år,
med en ledamot nominerad av varje medlemsstat och en
nominerad av kommissionen.

Artikel 134.2 första stycket i Euratomfördraget, om samman
sättningen av vetenskapliga och tekniska kommittén, ska ersät
tas med följande:
”2.
Kommittén ska ha 42 ledamöter som rådet utser efter
att ha hört kommissionen.”
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AVDELNING II
ANDRA ANPASSNINGAR

Artikel 14

Artikel 12
I artikel 64.1 i EUF-fördraget ska följande mening läggas till:

1.

”I fråga om restriktioner som är i kraft enligt nationell lagstiftning i Kroatien ska det relevanta datumet vara den 31 de
cember 2002.”

”1.
Detta fördrag, upprättat i ett enda original på bulgaris
ka, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska,
italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländs
ka, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska,
spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka
alla texter är lika giltiga, ska deponeras i arkiven hos Repu
bliken Italiens regering, som ska överlämna en bestyrkt kopia
till var och en av de andra signatärstaternas regeringar.”

Artikel 13
Artikel 52.1 i EU-fördraget ska ersättas med följande:
”1.
Fördragen ska gälla för Konungariket Belgien, Republi
ken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark,
Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Re
publiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frank
rike, Republiken Kroatien, Republiken Italien, Republiken Cy
pern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdö
met Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Ko
nungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken
Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien,
Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sve
rige och Förenade konungariket Storbritannien och Nord
irland.”

Artikel 55.1 i EU-fördraget ska ersättas med följande:

2.
Artikel 225 andra stycket i Euratomfördraget ska ersättas
med följande:
”Till följd av anslutningsfördragen är även de bulgariska,
danska, engelska, estniska, finska, grekiska, iriska, kroatiska,
lettiska, litauiska, maltesiska, polska, portugisiska, rumänska,
slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska och ungerska texterna giltiga.”

DEL TRE
PERMANENTA BESTÄMMELSER
Artikel 15
De akter som förtecknas i bilaga III ska anpassas på det sätt som anges i den bilagan.
Artikel 16
De åtgärder som förtecknas i bilaga IV ska tillämpas enligt de villkor som anges i den bilagan.
Artikel 17
Rådet får på förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet enhälligt besluta om de
anpassningar av bestämmelserna om den gemensamma jordbrukspolitiken i denna akt som kan bli nöd
vändiga vid ändringar av unionens regler.

DEL FYRA
TILLFÄLLIGA BESTÄMMELSER
AVDELNING I
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 18
De åtgärder som förtecknas i bilaga V ska tillämpas på Kroatien enligt de villkor som anges i den bilagan.
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AVDELNING II
INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

Artikel 19
1.
Med avvikelse från artikel 2 i protokollet om övergångs
bestämmelser, fogat till EU-fördraget, EUF-fördraget och Euratomfördraget, och med avvikelse från det högsta antal platser
som föreskrivs i artikel 14.2 första stycket i EU-fördraget, ska,
för beaktande av Kroatiens anslutning, antalet ledamöter i Eu
ropaparlamentet ökas med tolv ledamöter från Kroatien för
tiden från och med anslutningsdagen till och med utgången
av Europaparlamentets mandatperiod 2009–2014:

2.
Med avvikelse från artikel 14.3 i EU-fördraget ska Kroatien
före anslutningsdagen i enlighet med unionens regelverk bland
sina medborgare anordna särskilda allmänna direkta val till Eu
ropaparlamentet av det antal ledamöter som anges i punkt 1 i
den här artikeln. Om anslutningsdagen infaller mindre än sex
månader före nästa val till Europaparlamentet, får dock de le
damöter i Europaparlamentet som företräder Kroatiens medbor
gare utses av Kroatiens nationella parlament bland dess ledamö
ter, förutsatt att de berörda personerna har valts i allmänna
direkta val.

Artikel 20
Artikel 3.3 i protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till
EU-fördraget, EUF-fördraget och Euratomfördraget, ska ersättas
med följande:

”3.
Till och med den 31 oktober 2014 ska följande be
stämmelser gälla, utan att det påverkar tillämpningen av ar
tikel 235.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt:

När Europeiska rådet och rådet ska besluta med kvalificerad
majoritet, ska medlemmarnas röster viktas på följande sätt:

Belgien

12

Bulgarien

10

Tjeckien

12

Danmark

7

Tyskland

29

Estland

4

Irland

7

Lettland

4

Litauen

7

Luxemburg

4
12

Ungern

3

Malta
Nederländerna

13

Österrike

10

Polen

27

Portugal

12

Rumänien

14

Slovenien

4

Slovakien

7

Finland

7

Sverige

10

Förenade kungariket

29

För beslut ska krävas minst 260 röster från en majoritet av
medlemmarna, när beslut i enlighet med fördragen ska fattas
på förslag av kommissionen. I andra fall ska minst 260 röster
från minst två tredjedelar av medlemmarna krävas för beslut.

När en akt antas av Europeiska rådet eller rådet med kvalifi
cerad majoritet, får en medlem av Europeiska rådet eller rådet
begära en kontroll av att de medlemsstater som utgör denna
kvalificerade majoritet motsvarar minst 62 % av unionens
totala befolkning. Om det visar sig att detta villkor inte är
uppfyllt, ska akten inte antas.”

Artikel 21
1.
En kroatisk medborgare ska utses till kommissionen från
och med anslutningsdagen till och med den 31 oktober 2014.
Den nya ledamoten i kommissionen ska utses av rådet med
kvalificerad majoritet och i samförstånd med kommissionens
ordförande, efter det att Europaparlamentet har hörts och i
enlighet med kriterierna i artikel 17.3 andra stycket i EU-för
draget.

2.
Mandattiden för den ledamot som utses i enlighet med
punkt 1 ska gå ut vid samma tidpunkt som mandattiden för de
ledamöter som kommissionen har vid anslutningen.

Grekland

12

Spanien

27

Frankrike

29

Artikel 22

Kroatien

7

1.
Ämbetstiden för den domare i domstolen och den domare
i tribunalen som i enlighet med artikel 19.2 tredje stycket i EUfördraget utses från Kroatien vid dess anslutning ska gå ut den
6 oktober 2015 respektive den 31 augusti 2013.

Italien

29

Cypern

4
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2.
Om domstolen eller tribunalen har inlett ett muntligt för
farande i ett anhängigt mål före anslutningsdagen, ska domsto
len eller tribunalen eller avdelningen avgöra målet i den sam
mansättning som den hade före anslutningen och tillämpa de
rättegångsregler som gällde dagen före anslutningsdagen.
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2.
Antalet ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén
ska för att beakta Kroatiens anslutning tillfälligt ökas till 353
för tiden från och med anslutningsdagen till och med utgången
av den mandattid under vilken Kroatien ansluter sig till unionen
eller fram till ikraftträdandet av det beslut som avses i arti
kel 301 andra stycket i EUF-fördraget, beroende på vilket som
inträffar först.

Artikel 23
1.
Med avvikelse från artikel 301 första stycket i EUF-fördra
get i vilken fastställs det högsta antal ledamöter i Ekonomiska
och sociala kommittén, ska artikel 7 i protokollet om över
gångsbestämmelser, fogat till EU-fördraget, EUF-fördraget och
Euratomfördraget ersättas med följande:

3.
Om det beslut som avses i artikel 301 andra stycket i
EUF-fördraget redan har antagits vid anslutningsdagen, ska
Kroatien, med avvikelse från artikel 301 första stycket i EUFfördraget i vilken fastställs det högsta antal ledamöter i Ekono
miska och sociala kommittén, tillfälligt tilldelas ett lämpligt
antal ledamöter till och med utgången av den mandattid under
vilken landet ansluter sig till unionen.

”Artikel 7
Fram till ikraftträdandet av det beslut som avses i artikel 301
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska fördel
ningen av ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén
vara följande:

Belgien

12

Bulgarien

12

Tjeckien

12

Danmark

9

Tyskland

24

Artikel 24
1.
Med avvikelse från artikel 305 första stycket i EUF-fördra
get i vilken fastställs det högsta antal ledamöter i Regionkom
mittén, ska artikel 8 i protokollet om övergångsbestämmelser,
fogat till EU-fördraget, EUF-fördraget och Euratomfördraget er
sättas med följande:
”Artikel 8
Fram till ikraftträdandet av det beslut som avses i artikel 305
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska fördel
ningen av ledamöter i Regionkommittén vara följande:

Estland

7

Belgien

12

Irland

9

Bulgarien

12

Grekland

12

Tjeckien

12

Spanien

21

Danmark

9

Frankrike

24

Tyskland

24

Kroatien

9

Estland

7

Italien

24

Irland

9

Cypern

6

Grekland

12

Lettland

7

Spanien

21

Litauen

9

Frankrike

24

Luxemburg

6

Kroatien

9

12

Italien

24

5

Cypern

6

Nederländerna

12

Lettland

7

Österrike

12

Litauen

9

Polen

21

Luxemburg

6

Portugal

12

Ungern

Rumänien

15

Malta

Slovenien

7

Nederländerna

12

Slovakien

9

Österrike

12

Finland

9

Polen

21

Sverige

12

Portugal

12

Rumänien

15

Ungern
Malta

Förenade kungariket

24”

12
5
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Slovenien

7

Slovakien

9

Finland

9

Sverige

12

24.4.2012

anslutningen i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 9.2
andra stycket i protokollet om Europeiska investeringsbankens
stadga ska löpa ut vid utgången av det årsmöte i bankens råd
där årsrapporten för räkenskapsåret 2017 behandlas.

24”

Förenade kungariket

2.
Antalet ledamöter i Regionkommittén ska för att beakta
Kroatiens anslutning tillfälligt ökas till 353 för tiden från och
med anslutningsdagen till och med utgången av den mandattid
under vilken Kroatien ansluter sig till unionen eller till och med
ikraftträdandet av det beslut som avses i artikel 305 andra
stycket i EUF-fördraget, beroende på vilket som inträffar först.
3.
Om det beslut som avses i artikel 305 andra stycket i
EUF-fördraget redan har antagits vid anslutningsdagen, ska
Kroatien, med avvikelse från artikel 305 första stycket i EUFfördraget i vilken fastställs det högsta antal ledamöter i Region
kommittén, tillfälligt tilldelas ett lämpligt antal ledamöter till
och med utgången av den mandattid under vilken landet an
sluter sig till unionen.
Artikel 25
Mandattiden för den ledamot i Europeiska investeringsbankens
styrelse som nomineras av Kroatien och utses i samband med

Artikel 26
1.
Nya ledamöter i de genom de grundläggande fördragen
eller genom en av institutionernas akter inrättade kommittéerna,
arbetsgrupperna, byråerna eller andra organen ska utses enligt
de villkor och förfaranden som fastställts för utseende av leda
möter i dessa kommittéer, arbetsgrupper, byråer eller andra
organ. Mandattiden för de nya ledamöterna ska löpa ut vid
samma tidpunkt som mandattiden för de ledamöter som orga
net har vid tidpunkten för anslutningen.

2.
I de genom de grundläggande fördragen eller genom en av
institutionernas akter inrättade kommittéer, arbetsgrupper, by
råer eller andra organ där antalet ledamöter är konstant, obe
roende av antalet medlemsstater, ska alla platser nybesättas vid
anslutningen, om inte mandattiden för de nuvarande ledamö
terna löper ut inom tolv månader från anslutningen.

AVDELNING III
FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 27
1.
Från anslutningsdagen ska Kroatien betala in följande be
lopp, som motsvarar dess andel av det inbetalade kapitalet för
det tecknade kapitalet enligt artikel 4 i Europeiska investerings
bankens stadga:

Kroatien

4.
De sifferuppgifter för Kroatien som avses i punkt 1 och i
artikel 10.1 får anpassas genom beslut av Europeiska investe
ringsbankens styrande organ på grundval av de senaste slutgil
tiga BNP-uppgifter som Eurostat offentliggör före anslutningen.

42 720 000 EUR

Beloppet ska betalas i åtta lika stora delbetalningar, som förfaller
till betalning den 30 november 2013, 30 november 2014,
30 november 2015, 31 maj 2016, 30 november 2016, 31 maj
2017, 30 november 2017 och 31 maj 2018.
2.
Kroatien ska, i åtta lika stora delbetalningar, som förfaller
till betalning på de dagar som fastställs i punkt 1, bidra till
reserver och avsättningar som har karaktär av reserver samt
till de överföringar till reserver och avsättningar som ska göras
och som motsvarar saldot på resultaträkningen i slutet av må
naden före anslutningen, enligt uppgifterna i Europeiska inve
steringsbankens balansräkning, med belopp motsvarande föl
jande procentandel av reserverna och avsättningarna:

Kroatien

Europeiska investeringsbankens råd enhälligt beslutar om ett
undantag.

0,368 %

3.
Det kapital och de inbetalningar som fastställs i punkterna
1 och 2 ska inbetalas kontant i euro av Kroatien, om inte

Artikel 28
1.
Kroatien ska betala följande belopp till den kol- och stål
forskningsfond som avses i beslut 2002/234/EKSG av företrä
darna 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 stålforsk
ningsfonden (1):
(EUR, löpande priser)

Kroatien

494 000

2.
Bidraget till Kol- och stålforskningsfonden ska betalas i
fyra delar, med början 2015, alltid den första arbetsdagen i
årets första månad, enligt följande:
(1) EGT L 79, 22.3.2002, s. 42.
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4.
Föranslutningsmedel får tas i anspråk under de två första
åren efter anslutningen för att täcka administrativa utgifter som
avses i artikel 44. För kostnader som gäller revision och utvär
dering får föranslutningsmedel tas i anspråk upp till fem år efter
anslutningen.

— 2015: 15 %
— 2016: 20 %
— 2017: 30 %

Artikel 30

— 2018: 35 %.
Artikel 29
1.
Från och med anslutningsdagen ska upphandling, bevil
jande av bidrag och betalningar inom ramen för komponenten
övergångsstöd och institutionsuppbyggnad samt komponenten
gränsöverskridande samarbete inom instrumentet för föranslut
ningsstöd, inrättat genom rådets förordning (EG) nr 1085/2006
av den 17 juli 2006 (1), för medel som tagits i anspråk före
anslutningen, med undantag av de gränsöverskridande program
men Kroatien–Ungern och Kroatien–Slovenien, samt för stöd
enligt den övergångsmekanism som avses i artikel 30 förvaltas
av kroatiska genomförandemyndigheter.
Kommissionen ska genom ett beslut avstå från sin förhands
kontroll av upphandling och beviljande av bidrag efter det att
kommissionen har försäkrat sig om att berörda förvaltningsoch kontrollsystem fungerar effektivt i enlighet med de kriterier
och villkor som fastställs i artikel 56.2 i rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetför
ordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2)
och i artikel 18 i Kommissionens förordning (EG) nr 718/2007
av den 12 juni 2007 om tillämpning av rådets förordning (EG)
nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför
anslutningen (3).
Om kommissionsbeslutet om att avstå från förhandskontroll
inte har antagits före anslutningsdagen, ska inga kontrakt som
undertecknas mellan anslutningsdagen och den dag då kommis
sionen antar sitt beslut berättiga till stöd inom ramen för det
föranslutningsstöd och den övergångsmekanism som avses i
första stycket.
2.
Budgetåtaganden som har ingåtts före anslutningen enligt
det föranslutningsstöd och den övergångsmekanism som avses i
punkt 1, inklusive ingående och registrering av därpå följande
enskilda rättsliga åtaganden och utbetalningar efter anslutning
en, ska även fortsättningsvis styras av de regler som gäller för de
finansiella föranslutningsinstrumenten och belasta motsvarande
budgetkapitel tills de berörda programmen och projekten har
avslutats.

1.
Under det första året efter anslutningen ska unionen
lämna tillfälligt finansiellt stöd till Kroatien (nedan kallat över
gångsmekanismen), så att det kan utveckla och stärka sin ad
ministrativa och rättsliga förmåga att genomföra unionslagstift
ningen och kontrollera att den efterlevs samt främja inbördes
utbyte av goda rutiner. Det stödet ska användas för att finan
siera institutionsuppbyggande projekt och begränsade småska
liga investeringar i samband med dessa.

2.
Stödet ska inriktas på det fortsatta behovet av att förstärka
den institutionella kapaciteten på vissa områden genom åtgärder
som inte kan finansieras genom strukturfonderna eller lands
bygdsutvecklingsfonderna.

3.
För sådana projekt för partnersamverkan mellan offentliga
förvaltningar som syftar till institutionsuppbyggnad ska för
farandet med inbjudan att lämna förslag genom det nätverk
av kontaktpunkter som finns i medlemsstaterna tillämpas även
i fortsättningen.

4.
Åtagandebemyndigandena för övergångsmekanismen, i lö
pande priser, för Kroatien ska vara sammanlagt 29 miljoner
EUR under 2013, för att tillgodose nationella och övergripande
prioriteringar.

5.
Beslut om att bevilja stöd genom övergångsmekanismen
ska fattas och genomföras i enlighet med rådets förordning (EG)
nr 1085/2006 eller på grundval av andra tekniska föreskrifter
som är nödvändiga för övergångsmekanismens sätt att fungera,
vilka ska antas av kommissionen.

6.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att säkerställa lämp
lig komplementaritet med det planerade stödet från Europeiska
socialfonden för administrativa reformer och institutionell ka
pacitet.

Artikel 31

3.
De bestämmelser om genomförande av budgetåtaganden
inom ramen för finansieringsavtal om det föranslutningsstöd
som avses i punkt 1 första stycket och IPA-komponenten lands
bygdsutveckling vilka är kopplade till finansieringsbeslut som
fattades före anslutningen ska fortsätta att gälla efter anslut
ningsdagen. De ska styras av de regler som gäller för de finan
siella föranslutningsinstrumenten. Trots detta ska offentliga upp
handlingsförfaranden som inleds efter anslutningen genomföras
i enlighet med unionens relevanta direktiv.

1.
Härmed inrättas en Schengenfacilitet (nedan kallad den
tillfälliga Schengenfaciliteten) som ett tillfälligt instrument för att
mellan anslutningsdagen och utgången av 2014 bistå Kroatien
med att finansiera åtgärder vid unionens nya yttre gränser för
genomförande av Schengenregelverket och kontroll vid de yttre
gränserna.

(1) EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 170, 29.6.2007, s. 1.

2.
För perioden 1 juli 2013–31 december 2014 ska följande
belopp (löpande priser) göras tillgängliga för Kroatien i form av
schablonbeloppsbetalningar ur den tillfälliga Schengenfaciliteten.
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(miljoner EUR, löpande priser)

Kroatien

2013

2014

40

80

3.
Det årliga beloppet för 2013 ska utbetalas till Kroatien
den 1 juli 2013 och det årliga beloppet för 2014 ska göras
tillgängligt den första arbetsdagen efter den 1 januari 2014.
4.
Schablonbeloppsbetalningarna ska utnyttjas inom tre år
efter den första utbetalningen. Kroatien ska senast sex månader
efter utgången av denna treårsperiod lägga fram en utförlig
rapport om det slutliga genomförandet av betalningarna enligt
den tillfälliga Schengenfaciliteten, med en motivering av utgif
terna. Alla medel som inte har utnyttjats eller som har använts
till ändamål som inte kan motiveras ska återkrävas av kommis
sionen.
5.
Kommissionen får anta sådana tekniska föreskrifter som är
nödvändiga för den tillfälliga Schengenfacilitetens sätt att fungera.
Artikel 32
1.
Härmed inrättas en likviditetsfacilitet (nedan kallad den
tillfälliga likviditetsfaciliteten) som ett tillfälligt instrument för att
mellan anslutningsdagen och utgången av 2014 bistå Kroatien
med att förbättra likviditetsflödet i den nationella budgeten.
2.
För perioden 1 juli 2013–31 december 2014 ska följande
belopp (löpande priser) göras tillgängliga för Kroatien i form av
schablonbeloppsbetalningar ur den tillfälliga likviditetsfaciliteten.
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— 70 % 2014,
— 90 % 2015,
— 100 % från och med 2016.
4.
En justering ska göras för att i den mån det är möjligt
inom gränserna för unionens nya regelverk säkerställa en ök
ning av medlen för Kroatien 2014 med 2,33 gånger beloppet
för 2013 och 2015 med 3 gånger beloppet för 2013.
Artikel 34
1.
Det totalbelopp som ska ställas till Kroatiens förfogande
inom ramen för Europeiska fiskerifonden 2013 ska uppgå till
8,7 miljoner EUR (löpande priser) i åtagandebemyndiganden.
2.
Förfinansieringen inom ramen för Europeiska fiskerifon
den ska uppgå till 25 % av det totala belopp som avses i punkt
1 och ska betalas ut i en rat.
3.
För den period som omfattas av nästa budgetram ska de
belopp som ska ställas till Kroatiens förfogande i åtagandebe
myndiganden beräknas på grundval unionens regelverk som var
tillämpligt vid den tidpunkten. Dessa belopp ska justeras i en
lighet med följande infasning:
— 70 % 2014
— 90 % 2015

(miljoner EUR, löpande priser)
2013

Kroatien

75

2014

28,6

— 100 % från och med 2016.

3.
Varje årsbelopp ska delas upp i lika stora månadsutbetal
ningar, som betalas ut den första vardagen i varje månad.

4.
En justering ska göras för att i den mån det är möjligt
inom gränserna för unionens nya regelverk säkerställa en ök
ning av beloppet för Kroatien 2014 med 2,33 gånger anslaget
för 2013 och 2015 med 3 gånger beloppet för 2013.

Artikel 33

Artikel 35

1.
Ett belopp på 449,4 miljoner EUR (löpande priser) i åta
gandebemyndiganden kommer att avsättas för Kroatien från
struktur- och sammanhållningsfonderna 2013.

1.
Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 septem
ber 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (1) ska inte
tillämpas på Kroatien under hela programperioden 2007–2013.

2.
En tredjedel av det belopp som avses i punkt 1 ska av
sättas för sammanhållningsfonden.
3.
För den period som omfattas av nästa budgetram ska de
belopp som ska ställas till Kroatiens förfogande i åtagandebe
myndiganden när det gäller struktur- och sammanhållnings
medel beräknas på grundval av unionens regelverk som var till
lämpligt vid den tidpunkten. Dessa belopp ska justeras i enlighet
med följande infasning:

År 2013 ska Kroatien tilldelas 27,7 miljoner EUR (löpande
priser) inom ramen för landsbygdsutveckling enligt artikel 12
i rådets förordning (EG) nr 1085/2006.
2.
Tillfälliga tilläggsåtgärder för landsbygdsutveckling för
Kroatien anges i bilaga VI.
(1) EUT L 277, 21.10.2005, s. 1, och EUT L 286M, 4.11.2010, s. 26.
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3.
Kommissionen får genom genomförandeakter anta sådana
föreskrifter som är nödvändiga för tillämpningen av bilaga VI.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med förfarandet i
artikel 90.2 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 jämförd
med artikel 13.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av
allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av
kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (1)
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eller det relevanta förfarande som fastställs i den tillämpliga
lagstiftningen.
4.
Rådet ska på förslag från kommissionen efter att ha hört
Europaparlamentet vid behov företa nödvändiga anpassningar
av bilaga VI för att säkerställa överensstämmelse med förord
ningarna om landsbygdsutveckling.

AVDELNING IV
ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 36
1.
Kommissionen ska noga övervaka alla åtaganden Kroatien
har ingått under anslutningsförhandlingarna, även sådana som
ska förverkligas före eller senast vid anslutningsdagen. Kommis
sionens övervakning ska bestå av regelbundet uppdaterade över
vakningstabeller, dialog enligt stabiliserings- och associeringsav
talet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemssta
ter, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan (2),
sakkunnigbedömningar, det ekonomiska programmet inför an
slutningen, rapporter om de offentliga finanserna och vid behov
skriftliga tidiga varningar till de kroatiska myndigheterna. Under
hösten 2011 ska kommissionen lägga fram en lägesrapport för
Europaparlamentet och rådet. Under hösten 2012 ska kommis
sionen lägga fram en övergripande övervakningsrapport för rå
det och Europaparlamentet. Kommissionen ska också under
hela övervakningsprocessen använda sig av information från
medlemsstaterna och i förekommande fall ta information från
internationella organisationer och det civila samhällets organi
sationer i beaktande.

Kommissionens övervakning ska särskilt inriktas på Kroatiens
åtaganden på området rättsväsen och grundläggande rättigheter
(bilaga VII), inbegripet genom fortsatt förbättring av resultaten
när det gäller reformen av rättsväsendet och effektiviteten, opar
tisk hantering av mål om krigsförbrytelser samt kampen mot
korruption.

Dessutom ska kommissionens övervakning inriktas på området
frihet, säkerhet och rättvisa, inbegripet genomförande och till
lämpning av unionens krav med avseende på förvaltning av de
yttre gränserna, polissamarbete, kampen mot organiserad brotts
lighet och civil- och straffrättsligt samarbete samt åtaganden på
området konkurrenspolitik, inklusive omstruktureringen av
varvsindustrin (bilaga VIII) och stålsektorn (bilaga IX).

Kommissionen ska fram till Kroatiens anslutning lämna halv
årsbedömningar av Kroatiens åtaganden på dessa områden som
en integrerad del av sina regelbundna övervakningstabeller och
-rapporter.
(1) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(2) EUT L 26, 28.1.2005, s. 3.

2.
Rådet får med kvalificerad majoritet på förslag av kom
missionen vidta alla lämpliga åtgärder, om problem upptäcks
under övervakningsprocessen. Åtgärderna ska inte kvarstå
längre än vad som är absolut nödvändigt och ska i vart fall
upphävas av rådet enligt samma förfarande, när de berörda
problemen har åtgärdats på ett ändamålsenligt sätt.

Artikel 37
1.
Om det till och med slutet av en treårsperiod efter anslut
ningen skulle uppstå svårigheter som är allvarliga och kan bli
bestående inom någon ekonomisk sektor eller som allvarligt
kan försämra ekonomin inom ett visst område, får Kroatien
ansöka om bemyndigande att vidta skyddsåtgärder för att rätta
till situationen och anpassa sektorn i fråga till ekonomin på den
inre marknaden.

Under samma förutsättningar får var och en av de nuvarande
medlemsstaterna ansöka om bemyndigande att vidta skydds
åtgärder avseende Kroatien.

2.
Efter begäran av den berörda staten ska kommissionen
snabbehandla frågan, besluta om de skyddsåtgärder som den
finner nödvändiga och ange de tillämpliga villkoren och arran
gemangen.

Vid allvarliga ekonomiska svårigheter och på uttrycklig begäran
av den berörda medlemsstaten ska kommissionen fatta sitt be
slut inom fem arbetsdagar från det att den fick begäran till
sammans med relevanta uppgifter om bakgrunden. De åtgärder
som på detta sätt beslutas ska gälla med omedelbar verkan, ta
hänsyn till alla berörda parters intressen och ska inte innefatta
några gränskontroller.

3.
Åtgärder enligt denna artikel kan innebära avvikelser från
bestämmelserna i EU-fördraget, EUF-fördraget och denna akt, i
den mån och så länge det är strikt nödvändigt för att uppnå
målen i denna skyddsklausul. I första hand ska åtgärder väljas
som stör den inre marknadens sätt att fungera så litet som
möjligt.
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Artikel 38
Om Kroatien inte lyckas uppfylla åtaganden som har gjorts
inom ramen för anslutningsförhandlingarna, inbegripet åtagan
den inom all sektorspolitik som avser ekonomisk verksamhet
med gränsöverskridande verkan, och därigenom orsakar en all
varlig störning i den inre marknadens sätt att fungera eller ett
hot mot unionens ekonomiska intressen eller en överhängande
risk för en sådan störning eller ett sådant hot, kan kommissio
nen, till och med slutet av en treårsperiod efter anslutningen, på
grundval av en motiverad begäran från en medlemsstat eller på
eget initiativ vidta lämpliga åtgärder.

Dessa åtgärder ska vara proportionella och i första hand väljas
så att de stör den inre marknadens sätt att fungera så litet som
möjligt, i förekommande fall med tillämpning av befintliga sek
toriella skyddsmekanismer. Skyddsåtgärder enligt denna artikel
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 de åtgärder som antas
ska träda i kraft på anslutningsdagen, om inte något senare
datum föreskrivs. Åtgärderna ska inte kvarstå längre än vad
som är absolut nödvändigt och ska i vart fall upphävas när
det relevanta åtagandet har uppfyllts. De får dock tillämpas
utöver den period som avses i första stycket så länge som de
relevanta åtagandena inte har uppfyllts. Med hänsyn till Kroati
ens framsteg med att uppfylla sina åtaganden kan kommissio
nen anpassa åtgärderna på lämpligt sätt. Kommissionen ska i
god tid underrätta rådet innan den återkallar skyddsåtgärderna
och vederbörligen beakta alla synpunkter från rådet i detta av
seende.
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första stycket så länge dessa brister kvarstår. Med hänsyn till
Kroatiens framsteg med att avhjälpa de fastställda bristerna kan
kommissionen anpassa åtgärderna på lämpligt sätt efter samråd
med medlemsstaterna. Kommissionen ska i god tid underrätta
rådet innan den återkallar skyddsåtgärderna och vederbörligen
beakta alla synpunkter från rådet i detta avseende.

Artikel 40
För att den inre marknaden ska fungera obehindrat får tillämp
ningen av Kroatiens nationella regler under de övergångsperio
der som anges i bilaga V inte leda till gränskontroller mellan
medlemsstater.

Artikel 41
Om det krävs övergångsbestämmelser för att underlätta över
gången från den nuvarande ordningen i Kroatien till den som
följer av tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken
enligt villkoren i denna akt, ska dessa antas av kommissionen i
enlighet med förfarandet i artikel 195.2 i rådets förordning (EG)
nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en
gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om sär
skilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen
om en samlad marknadsordning”) (1) jämförd med artikel 13.1
b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 182/2011 (2) eller det relevanta förfarande som fastställs i
den tillämpliga lagstiftningen. De får antas inom tre år från
anslutningsdagen och tillämpningen ska begränsas till den pe
rioden. Rådet får dock förlänga denna period genom enhälligt
beslut på förslag av kommissionen och efter att ha hört Euro
paparlamentet.

Artikel 39
Om det i Kroatien finns allvarliga brister eller överhängande risk
för sådana brister i införlivandet eller genomförandet av akter
som har antagits av institutionerna enligt tredje delen avdelning
V tredje delen i EUF-fördraget eller akter som har antagits av
institutionerna före ikraftträdandet av Lissabonfördraget enligt
avdelning VI i EU-fördraget eller enligt tredje delen avdelning
IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, kan
kommissionen, till och med slutet av en treårsperiod efter an
slutningen, på grundval av en motiverad begäran från en med
lemsstat eller på eget initiativ och efter samråd med medlems
staterna, vidta lämpliga åtgärder och ange de tillämpliga vill
koren och arrangemangen.

De övergångsbestämmelser som avses i första stycket får vid
behov också antas före anslutningsdagen. Sådana bestämmelser
ska antas av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kom
missionen eller, om de avser instrument som ursprungligen
antogs av kommissionen, av kommissionen i enlighet med det
förfarande som krävs för antagande av instrumenten i fråga.

Artikel 42
Dessa åtgärder får bestå i ett tillfälligt upphävande av tillämp
ningen av relevanta bestämmelser och beslut i förbindelserna
mellan Kroatien och en eller flera andra medlemsstater, utan
att det påverkar ett fortsatt nära rättsligt samarbete. Skyddsklau
sulen kan åberopas redan före anslutningen på grundval av
övervakningens resultat och de åtgärder som antas ska träda i
kraft på anslutningsdagen, om inte något senare datum före
skrivs. Åtgärderna ska inte kvarstå längre än vad som är absolut
nödvändigt och ska i vart fall upphävas när bristerna har av
hjälpts. De får dock tillämpas utöver den period som avses i

Om det krävs övergångsbestämmelser för att underlätta över
gången från den nuvarande ordningen i Kroatien till den som
följer av tillämpningen av unionens veterinära och fytosanitära
bestämmelser och bestämmelser om livsmedelssäkerhet, ska så
dana bestämmelser antas av kommissionen i enlighet med det
relevanta förfarande som fastställs i den tillämpliga lagstiftning
en. Dessa bestämmelser ska antas inom tre år från anslutnings
dagen och tillämpningen ska begränsas till denna period.
(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
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Artikel 43
Rådet ska, med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen, fastställa villkoren för
a) medgivande av undantag från kravet på en summarisk utförseldeklaration för de varor som avses i
artikel 28.2 i EUF-fördraget vilka förs ut från Kroatiens territorium för att passera Bosnien och Herce
govinas territorium vid Neum (Neum-korridoren),
b) medgivande av undantag från kravet på en summarisk införseldeklaration för varor som omfattas av led
a när dessa återinförs på Kroatiens territorium efter att ha passerat Bosnien och Hercegovinas territorium
vid Neum.
Artikel 44
Kommissionen får vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att den nödvändiga stadgeenliga personalstyrkan bibehålls i Kroatien under högst 18 månader efter anslutningen. Under denna period ska tjänstemän,
tillfälligt anställda och kontraktsanställda som utplacerades på tjänster i Kroatien före anslutningen och som
måste vara kvar i tjänst i Kroatien efter anslutningsdagen åtnjuta samma finansiella och materiella villkor
som de som tillämpades före anslutningen, i enlighet med de tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Eu
ropeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper som fastställs i
rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (1). De administrativa utgifterna, inklusive löner för
annan erforderlig personal, ska finansieras genom Europeiska unionens allmänna budget.

DEL FEM
GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER FÖR DENNA AKT
AVDELNING I
ANPASSNING TILL INSTITUTIONERNAS ARBETSORDNINGAR OCH TILL KOMMITTÉERNAS REGLER OCH
ARBETSORDNINGAR

Artikel 45
Institutionerna ska, i enlighet med de respektive förfaranden som föreskrivs i de grundläggande fördragen,
besluta om de ändringar i sina arbetsordningar som är nödvändiga på grund av anslutningen.
De anpassningar av de grundläggande fördragens regler för kommittéer och av arbetsordningar för kom
mittéer som är nödvändiga på grund av anslutningen ska göras så snart som möjligt efter anslutningen.
AVDELNING II
TILLÄMPNING AV INSTITUTIONERNAS AKTER

Artikel 46
Efter anslutningen ska direktiv och beslut enligt artikel 288 i EUF-fördraget, i enlighet med de grund
läggande fördragen, anses vara riktade till Kroatien. Med undantag för sådana direktiv och beslut som träder
i kraft i enlighet med artikel 297.1 tredje stycket och artikel 297.2 andra stycket i EUF-fördraget ska
direktiven och besluten anses ha anmälts till Kroatien vid anslutningen.
Artikel 47
1.
Kroatien ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att från och med anslutningsdagen följa
bestämmelser i direktiv och beslut enligt artikel 288 i EUF-fördraget, om inte någon annan tidpunkt anges
i denna akt. Kroatien ska underrätta kommissionen om dessa åtgärder senast vid anslutningsdagen eller
senast vid den senare tidpunkt som anges i denna akt.
(1) EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.
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2.
Om de ändringar av direktiv enligt artikel 288 i EUF-för
draget som införs genom denna akt nödvändiggör en ändring
av lagar och andra författningar i de nuvarande medlemsstater
na, ska de nuvarande medlemsstaterna vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att från och med dagen för Kroatiens anslutning
följa de ändrade direktiven, om inte någon annan tidpunkt
anges i denna akt. De ska underrätta kommissionen om dessa
åtgärder senast vid anslutningsdagen eller senast vid den senare
tidpunkt som anges i denna akt.
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Artikel 50
Om det med anledning av anslutningen krävs anpassningar av
institutionernas akter antagna före anslutningen och dessa an
passningar inte finns med i denna akt eller dess bilagor, ska
rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen
eller kommissionen, om den ursprungliga akten antogs av kom
missionen, anta de nödvändiga akterna i detta syfte. Om dessa
akter antas efter anslutningen, får de vara tillämpliga från och
med anslutningsdagen.

Artikel 48
Inom tre månader från anslutningen ska Kroatien i enlighet med
artikel 33 i Euratomfördraget underrätta kommissionen om de
bestämmelser i lagar och andra författningar som inom Kroati
ens territorium ska skydda arbetstagare och allmänheten mot
fara som orsakas av joniserande strålning.
Artikel 49
Efter en väl underbyggd begäran från Kroatien till kommissio
nen senast på anslutningsdagen får rådet på förslag från kom
missionen eller kommissionen, om den ursprungliga rättsakten
antogs av kommissionen, vidta åtgärder som innebär tids
begränsade undantag från akter som institutionerna antog mel
lan den 1 juli 2011 och anslutningsdagen. Åtgärderna ska antas
enligt de omröstningsregler som gäller för antagandet av den
akt från vilken ett tidsbegränsat undantag begärs. Om sådana
undantag antas efter anslutningen, får de vara tillämpliga från
och med anslutningsdagen.

Artikel 51
Om inte något annat fastställs i denna akt, ska rådet med
kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen anta de åt
gärder som behövs för att genomföra bestämmelserna i denna
akt.

Artikel 52
Texterna till de akter som institutionerna antog före anslut
ningen vilka dessa institutioner har upprättat på kroatiska ska
från och med anslutningsdagen vara giltiga på samma villkor
som texterna på de nuvarande officiella språken. De ska offent
liggöras i Europeiska unionens officiella tidning, om texterna på de
nuvarande officiella språken har offentliggjorts där.

AVDELNING III
SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 53
Bilagorna I–IX, tilläggen till dessa och protokollet utgör en
integrerad del av denna akt.
Artikel 54
Republiken Italiens regering ska till Republiken Kroatiens rege
ring överlämna en bestyrkt kopia på bulgariska, danska, eng
elska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettis
ka, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, ru
mänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska
och ungerska av fördraget om Europeiska unionen, fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upp
rättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, tillsammans
med de fördrag som ändrar eller kompletterar dessa, inklusive
fördraget om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade
konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning, fördra
get om Republiken Greklands anslutning, fördraget om
Konungariket Spaniens och Republiken Portugals anslutning,

fördraget om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och
Konungariket Sveriges anslutning, fördraget om Republiken
Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken
Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken
Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republi
ken Slovakiens anslutning samt fördraget om Republiken Bul
gariens och Rumäniens anslutning.
Texterna till de fördrag som avses i första stycket, på kroatiska,
ska bifogas denna akt. Dessa texter ska vara giltiga på samma
villkor som de texterna till de fördrag som avses i första stycket
på de nuvarande officiella språken.
Artikel 55
En bestyrkt kopia av de internationella avtal som rådets general
sekretariat förvarar i sitt arkiv ska av generalsekreteraren över
lämnas till Republiken Kroatiens regering.

