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AKT 

O PODMIENKACH PRISTÚPENIA  

ČESKEJ REPUBLIKY, ESTÓNSKEJ REPUBLIKY, 

CYPERSKEJ REPUBLIKY, LOTYŠSKEJ REPUBLIKY, 

LITOVSKEJ REPUBLIKY, MAĎARSKEJ REPUBLIKY, 

MALTSKEJ REPUBLIKY, POĽSKEJ REPUBLIKY, 

SLOVINSKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

A O ÚPRAVÁCH ZMLÚV, 

NA KTORÝCH JE ZALOŽENÁ EURÓPSKA ÚNIA 
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PRVÁ ČASŤ 

 

ZÁSADY 

 

ČLÁNOK 1 

 

Na účely tohto aktu: 

 

– pojem „pôvodné zmluvy“ znamená: 

a) Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva („zmluva o ES“) a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva 

pre atómovú energiu („zmluva o Euratom“) v znení zmenenom a doplnenom zmluvami a inými aktmi, ktoré 

nadobudli platnosť pred týmto pristúpením, 

 

b) Zmluvu o Európskej únii („zmluva o EÚ“) v znení doplnenom alebo zmenenom zmluvami alebo inými aktmi, 

ktoré nadobudli platnosť pred týmto pristúpením; 

 

– pojem „súčasné členské štáty“ znamená Belgické kráľovstvo, Dánske kráľovstvo, Spolkovú republiku Nemecko, 

Helénsku republiku, Španielske kráľovstvo, Francúzsku republiku, Írsko, Taliansku republiku, Luxemburské 

veľkovojvodstvo, Holandské kráľovstvo, Rakúsku republiku, Portugalskú republiku, Fínsku republiku, Švédske 

kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska; 

 

– pojem „únia“ znamená Európsku úniu zriadenú zmluvou o EÚ; 

 

– pojem „spoločenstvo“ znamená podľa okolností jedno alebo obidve spoločenstvá uvedené v prvej zarážke; 

 

– pojem „nové členské štáty“ znamená Českú republiku, Estónsku republiku, Cyperskú republiku, Lotyšskú republiku, 

Litovskú republiku, Maďarskú republiku, Maltskú republiku, Poľskú republiku, Slovinskú republiku a Slovenskú 

republiku; 

 

– pojem „orgány“ znamená orgány zriadené pôvodnými zmluvami. 

 

ČLÁNOK 2 

 

Odo dňa pristúpenia budú ustanovenia pôvodných zmlúv a aktov prijatých orgánmi a Európskou centrálnou bankou 

pred pristúpením záväzné pre nové členské štáty a budú sa uplatňovať za podmienok stanovených v týchto zmluvách a v tomto 

akte. 
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ČLÁNOK 3 

 

1. Ustanovenia Schengenského acquis zahrnutého do rámca Európskej únie protokolom pripojeným k Zmluve o Európskej 

únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „Schengenský protokol“), a na ňom založených alebo inak s ním 

súvisiacich aktov, ktoré sú uvedené v prílohe I k tomuto aktu, ako aj všetkých ostatných takých aktov, ktoré budú prípadne 

vydané predo dňom pristúpenia, budú odo dňa pristúpenia záväzné pre nové členské štáty a v nich uplatňované.  
 

2. Tieto ustanovenia Schengenského acquis zahrnutého do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním 

súvisiacich aktov neuvedených v odseku 1, ktoré sú síce odo dňa pristúpenia záväzné pre nové členské štáty, v novom členskom 

štáte sa však budú uplatňovať až na základe rozhodnutia Rady prijatého po overení v súlade s platným schengenským 

hodnotiacim postupom, že nevyhnutné podmienky pre uplatňovanie celého príslušného acquis boli v tomto novom členskom 

štáte splnené, a po porade s Európskym parlamentom.  
 

Rada prijme rozhodnutie jednomyseľne svojimi členmi, ktorí zastupujú vlády členských štátov, v ktorých sú už ustanovenia 

uvedené v tomto odseku účinné, a členmi, ktorí zastupujú vlády členských štátov, v ktorých majú tieto ustanovenia nadobudnúť 

účinnosť. Členovia Rady, ktorí zastupujú vlády Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, sa na takomto 

rozhodovaní zúčastnia v takom rozsahu, v akom sa vzťahuje na ustanovenia Schengenského acquis a na ňom založených alebo 

inak s ním súvisiacich aktov, na ktorých sú tieto členské štáty zúčastnené. 
 

3. Dohody uzavreté Radou podľa článku 6 Schengenského protokolu sú záväzné pre nové členské štáty odo dňa 

pristúpenia.  
 

4. Nové členské štáty sa so zreteľom na tieto dohovory alebo nástroje v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ktoré sú 

neoddeliteľné od dosiahnutia cieľov zmluvy o EÚ, zaväzujú: 
 

– pristúpiť k tým, ktoré sú ku dňu pristúpenia otvorené na podpis súčasnými členskými štátmi, a k tým, ktoré boli 

vypracované Radou v súlade s hlavou VI zmluvy o EÚ a ktorých prijatie bolo odporučené členským štátom; 

– zaviesť správne a iné opatrenia, ako napríklad opatrenia prijaté ku dňu pristúpenia súčasnými členskými štátmi alebo 

Radou s cieľom uľahčiť praktickú spoluprácu medzi orgánmi a organizáciami členských štátov činnými v oblasti 

spravodlivosti a vnútorných vecí. 

 

ČLÁNOK 4 

 

Každý nový členský štát sa odo dňa pristúpenia stane účastníkom hospodárskej a menovej únie ako členský štát, pre ktorý platí 

výnimka v zmysle článku 122 zmluvy o ES. 

 

ČLÁNOK 5 

 

1. Nové členské štáty pristupujú týmto aktom k rozhodnutiam a dohodám prijatým zástupcami vlád členských štátov, ktorí 

sa zišli na zasadnutí Rady. Zaväzujú sa s účinnosťou odo dňa pristúpenia pristúpiť k všetkým ostatným dohodám uzavretým 

súčasnými členskými štátmi, ktoré sa týkajú fungovania únie alebo sú spojené s jej činnosťami. 
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2. Nové členské štáty sa zaväzujú pristúpiť k dohovorom uvedeným v článku 293 zmluvy o ES a k tým, ktoré sú 

neoddeliteľné od dosiahnutia cieľov zmluvy o ES, ako aj k protokolom o výklade týchto dohovorov Súdnym dvorom, ktoré boli 

podpísané súčasnými členskými štátmi, a na tento účel sa zaväzujú začať rokovania so súčasnými členskými štátmi s cieľom 

dosiahnuť ich potrebnú úpravu. 
 

3. Pokiaľ ide o vyhlásenia alebo rezolúcie alebo iné stanoviská prijaté Európskou radou alebo Radou alebo vo vzťahu 

k spoločenstvu alebo únii prijaté spoločnou dohodou členských štátov, majú nové členské štáty rovnaké postavenie ako súčasné 

členské štáty; budú dodržiavať zásady a usmernenia vyplývajúce z týchto vyhlásení, rezolúcií alebo iných stanovísk a prijmú 

opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. 

 

ČLÁNOK 6 

 

1. Dohody alebo dohovory, ktoré boli uzavreté alebo sú predbežne uplatňované spoločenstvom alebo v súlade 

s článkom 24 alebo článkom 38 zmluvy o EÚ s jedným alebo viacerými tretími štátmi, medzinárodnou organizáciou alebo 

so štátnym príslušníkom tretieho štátu, sú záväzné pre nové členské štáty. 
 

2. Nové členské štáty sa za podmienok stanovených v tomto akte zaväzujú spoločne pristúpiť k dohodám a dohovorom 

uzavretým alebo predbežne uplatňovaným súčasnými členskými štátmi a spoločenstvom a k dohodám uzavretým týmito štátmi, 

ktoré súvisia s týmito dohodami a dohovormi. 
 

Pristúpenie nových členských štátov k dohodám a dohovorom uvedeným v odseku 6 a k dohodám s Bieloruskom, Čínou, Chile, 

Mercosur-om a Švajčiarskom, ktoré boli uzavreté alebo podpísané spoločne spoločenstvom a jeho členskými štátmi, bude 

schválené uzavretím protokolov k týmto dohodám alebo dohovorom medzi Radou, ktorá koná jednomyseľne v mene členských 

štátov, a príslušnou treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou. Týmto postupom nie je dotknutá príslušnosť 

spoločenstva ani rozdelenie právomocí medzi spoločenstvom a členskými štátmi, pokiaľ ide o uzatváranie takýchto dohôd 

v budúcnosti alebo akékoľvek zmeny a doplnky, ktoré sa netýkajú pristúpenia. Komisia dohodne tieto protokoly v mene 

členských štátov na základe usmernení jednomyseľne schválených Radou a po porade s výborom zloženým zo zástupcov 

členských štátov. Návrhy protokolov, ktoré majú byť uzavreté, predloží Rade. 
 

3. Po pristúpení k dohodám a dohovorom uvedeným v odseku 2 nadobudnú nové členské štáty rovnaké práva a povinnosti 

vyplývajúce z týchto dohôd a dohovorov, ako majú súčasné členské štáty. 
 

4. Týmto aktom pristupujú nové členské štáty k dohode o partnerstve medzi členmi skupiny štátov africkej, karibskej a 

tichomorskej oblasti na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej,1) podpísanej 

v Cotonou 23. júna 2000. 
 

5. Nové členské štáty sa za podmienok stanovených v tomto akte zaväzujú pristúpiť k Dohode o Európskom 

hospodárskom priestore2) v súlade s článkom 128 tejto dohody. 

 

                                                 
1) Ú. v. ES L 317, 15. 12. 2000, s. 3. 
2) Ú. v. ES L 1, 3. 1. 1994, s. 3. 
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6. Odo dňa pristúpenia do uzavretia potrebných protokolov uvedených v odseku 2 budú nové členské štáty uplatňovať 

ustanovenia dohôd, ktoré uzavreli spoločne súčasné členské štáty a spoločenstvo s Alžírskom, Arménskom, Azerbajdžanom, 

Bulharskom, Chorvátskom, Egyptom, FYROM, Gruzínskom, Izraelom, Jordánskom, Kazachstanom, Kirgizskom, Libanonom, 

Mexikom, Moldavskom, Marokom, Rumunskom, Ruskom, San Marínom, Južnou Afrikou, Kórejskou republikou, Sýriou, 

Tuniskom, Tureckom, Turkménskom, Ukrajinou a Uzbekistanom, ako aj ustanovenia ostatných dohôd uzavretých spoločne 

súčasnými členskými štátmi a spoločenstvom pred pristúpením. 
 

Každá úprava týchto dohôd sa uskutoční prostredníctvom protokolov uzavretých so zmluvnými štátmi v súlade s ustanoveniami 

druhého pododseku odseku 2. Ak nebudú protokoly uzavreté do dňa pristúpenia, spoločenstvo a členské štáty prijmú v rámci 

svojich oprávnení nevyhnutné opatrenia na riešenie situácie po pristúpení. 
 

7. Odo dňa pristúpenia budú nové členské štáty uplatňovať dvojstranné dohody a dojednania o textile uzavreté 

spoločenstvom s tretími krajinami. 
 

Množstvové obmedzenia uplatňované spoločenstvom na dovoz textilných a odevných výrobkov budú upravené tak, aby sa 

zohľadnilo pristúpenie nových členských štátov k spoločenstvu. Na tento účel môže spoločenstvo predo dňom pristúpenia 

dohodnúť s príslušnými tretími krajinami zmeny a doplnky dvojstranných dohôd a dojednaní. 
 

Ak zmeny a doplnky dvojstranných dohôd a dojednaní o textile nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia, prijme spoločenstvo 

potrebné úpravy svojich predpisov o dovoze textilných a odevných výrobkov z tretích krajín, aby sa zohľadnilo pristúpenie 

nových členských štátov k spoločenstvu. 
 

8. Množstvové obmedzenia uplatňované spoločenstvom na dovoz ocele a výrobkov z ocele budú upravené na základe 

dovozu výrobkov z ocele s pôvodom v príslušných dodávateľských krajinách do nových členských štátov v posledných rokoch. 
 

Na tento účel dohodne spoločenstvo predo dňom pristúpenia s tretími krajinami zmeny a doplnky dvojstranných dohôd a 

dojednaní o oceli. 
 

Ak zmeny a doplnky dvojstranných dohôd a dojednaní nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia, uplatnia sa ustanovenia prvého 

pododseku. 
 

9. Odo dňa pristúpenia budú dohody o rybolove uzavreté medzi novými členskými štátmi a tretími krajinami spravované 

spoločenstvom. 
 

Práva a záväzky vyplývajúce pre nové členské štáty z týchto dohôd zostávajú nedotknuté, pokiaľ zostanú ustanovenia týchto 

dohôd predbežne zachované.  
 

Rada v každom prípade bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred uplynutím platnosti dohôd uvedených v prvom 

pododseku, prijme na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou vhodné rozhodnutia pre pokračovanie rybolovných činností 

vyplývajúcich z týchto dohôd vrátane možnosti predĺženia platnosti určitých dohôd najviac o jeden rok. 
 

10. S účinnosťou odo dňa pristúpenia odstúpia nové členské štáty od všetkých dohôd o voľnom obchode s tretími krajinami 

vrátane Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode.  
 

Nové členské štáty prijmú v rozsahu nesúladu dohôd medzi jedným alebo viacerými novými členskými štátmi na jednej strane a 

jednou alebo viacerými tretími krajinami na strane druhej so záväzkami vyplývajúcimi z tohto aktu potrebné kroky 

na odstránenie vzniknutého nesúladu. Ak sa nový členský štát stretne s ťažkosťami pri úprave dohody uzavretej 
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pred pristúpením s jedným alebo viacerými štátmi, odstúpi od tejto dohody v súlade s podmienkami v nej ustanovenými.  
 

11. Nové členské štáty pristupujú týmto aktom a za podmienok v ňom stanovených k vnútorným dohodám uzavretým 

súčasnými členskými štátmi na účely vykonávania dohôd a dohovorov uvedených v odsekoch 2 a 4 až 6. 
 

12. Nové členské štáty prijmú v prípade potreby vhodné opatrenia, aby prispôsobili svoje postavenie vo vzťahu 

k medzinárodným organizáciám a k tým medzinárodným dohodám, ktorých zmluvnými stranami sú spoločenstvo alebo iné 

členské štáty, právam a povinnostiam vyplývajúcim pre úniu z ich pristúpenia. 
 

Ku dňu pristúpenia alebo čo najskôr po ňom odstúpia od medzinárodných dohôd o rybnom hospodárstve, ktorých je 

spoločenstvo zmluvnou stranou, a vystúpia z organizácií, ktorých je spoločenstvo členom, pokiaľ sa ich členstvo nevzťahuje aj 

na iné oblasti ako na rybné hospodárstvo. 

 

ČLÁNOK 7 

 

Pokiaľ nie je v tomto akte ustanovené inak, nemožno pozastaviť uplatňovanie jeho ustanovení, zmeniť, doplniť alebo zrušiť ich 

inak ako postupom ustanoveným v pôvodných zmluvách, ktorý umožňuje revíziu týchto zmlúv. 

 

ČLÁNOK 8 

 

Právna povaha aktov prijatých orgánmi, na ktoré sa vzťahujú prechodné ustanovenia tohto aktu, zostáva zachovaná; naďalej 

platia predovšetkým postupy pre zmeny a doplnenia týchto aktov. 

 

ČLÁNOK 9 

 

Ustanovenia tohto aktu, ktorých účelom alebo účinkom je zrušiť alebo zmeniť a doplniť akty prijaté orgánmi a ktoré nemajú 

prechodnú povahu, majú rovnakú právnu povahu ako ustanovenia, ktoré rušia alebo menia a dopĺňajú, a podliehajú tým istým 

pravidlám ako tieto ustanovenia. 

 

ČLÁNOK 10 

 

Uplatňovanie pôvodných zmlúv a aktov prijatých orgánmi podlieha prechodným opatreniam ustanoveným v tomto akte. 
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DRUHÁ ČASŤ 
 

ÚPRAVY ZMLÚV 

 

HLAVA I 
 

USTANOVENIA O ORGÁNOCH 

 

KAPITOLA 1 
 

EURÓPSKY PARLAMENT 

 

ČLÁNOK 11 
 

S účinnosťou od začiatku volebného obdobia 2004 – 2009 článok 190 odsek 2 prvý pododsek zmluvy o ES a článok 108 

odsek 2 prvý pododsek zmluvy o Euratom znejú: 
 

„Počet zástupcov volených v jednotlivých členských štátoch je nasledovný: 

 

Belgicko  24

Česká republika  24

Dánsko  14

Nemecko 99

Estónsko 6

Grécko  24

Španielsko  54

Francúzsko  78

Írsko  13

Taliansko  78

Cyprus 6

Lotyšsko  9

Litva  13

Luxembursko 6

Maďarsko  24

Malta 5

Holandsko  27

Rakúsko  18

Poľsko  54

Portugalsko  24

Slovinsko 7
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Slovensko  14 

Fínsko  14 

Švédsko  19 

Spojené kráľovstvo  78“. 

 

 

KAPITOLA 2 
 

RADA 

 

 

ČLÁNOK 12 

 

1. S účinnosťou od 1. novembra 2004:  

 

a) v článku 205 zmluvy o ES a v článku 118 zmluvy o Euratom 
 

(i) odsek 2 znie: 
 

„2. Ak sa má Rada uzniesť kvalifikovanou väčšinou, hlasy jej členov majú túto váhu: 

 

Belgicko 12 

Česká republika 12 

Dánsko 7 

Nemecko 29 

Estónsko 4 

Grécko 12 

Španielsko 27 

Francúzsko 29 

Írsko 7 

Taliansko 29 

Cyprus 4 

Lotyšsko 4 

Litva 7 

Luxembursko 4 

Maďarsko 12 

Malta 3 

Holandsko 13 

Rakúsko 10 
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Poľsko 27 

Portugalsko 12 

Slovinsko 4 

Slovensko 7

Fínsko 7

Švédsko 10

Spojené kráľovstvo 29

 

Na prijatie aktov Rady sa vyžaduje súhlas najmenej 232 hlasov odovzdaných väčšinou členov, ak sa podľa tejto 

zmluvy majú prijať na návrh Komisie. 
 

V ostatných prípadoch sa na prijatie aktov Rady vyžaduje súhlas najmenej 232 hlasov odovzdaných najmenej 

dvomi tretinami členov.“; 
 

(ii) dopĺňa sa nový odsek, ktorý znie: 
 

„4. Ak sa na prijatie rozhodnutia Rady vyžaduje kvalifikovaná väčšina, člen Rady môže požiadať o overenie, či 

členské štáty, ktoré tvoria kvalifikovanú väčšinu, predstavujú najmenej 62 % celkového obyvateľstva únie. Ak sa 

preukáže, že uvedená podmienka nie je splnená, hľadí sa na také rozhodnutie, akoby nebolo prijaté.“; 

 

b) tretí pododsek v článku 23 odseku 2 zmluvy o EÚ znie: 
 

„Hlasy členov Rady majú váhu podľa článku 205 odseku 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Na prijatie 

rozhodnutí sa vyžaduje súhlas najmenej 232 hlasov odovzdaných najmenej dvomi tretinami členov. Ak sa na prijatie 

rozhodnutia Rady vyžaduje kvalifikovaná väčšina, člen Rady môže požiadať o overenie, či členské štáty, ktoré tvoria 

kvalifikovanú väčšinu, predstavujú najmenej 62 % celkového obyvateľstva únie. Ak sa preukáže, že uvedená podmienka 

nie je splnená, hľadí sa na také rozhodnutie, akoby nebolo prijaté.“; 

 

c) tretí odsek článku 34 zmluvy o EÚ znie: 
 

„3. Ak sa má Rada uzniesť kvalifikovanou väčšinou, majú hlasy jej členov váhu podľa článku 205 odseku 2 

Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a na prijatie aktov Rady sa vyžaduje súhlas najmenej 232 hlasov 

odovzdaných najmenej dvomi tretinami členov. Ak sa na prijatie rozhodnutia Rady vyžaduje kvalifikovaná väčšina, člen 

Rady môže požiadať o overenie, či členské štáty, ktoré tvoria kvalifikovanú väčšinu, predstavujú najmenej 62 % 

celkového obyvateľstva únie. Ak sa preukáže, že uvedená podmienka nie je splnená, hľadí sa na také rozhodnutie, akoby 

nebolo prijaté.“. 

 

2. Článok 3 odsek 1 Protokolu o rozšírení Európskej únie pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení 

Európskeho spoločenstva sa zrušuje. 

 

3. Ak k Európskej únii pristúpi menej ako desať nových členských štátov, stanoví hranicu kvalifikovanej väčšiny Rada 
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rozhodnutím, pričom použije prísne lineárnu, aritmetickú interpoláciu, zaokrúhlenie nahor alebo nadol na najbližší hlas, medzi 

71 % pre Radu s 300 hlasmi a 72,27 % pre EÚ s 25 členskými štátmi. 

 

KAPITOLA 3 
 

SÚDNY DVOR 

 

ČLÁNOK 13 

 

1. Článok 9 prvý odsek protokolu o Štatúte Súdneho dvora pripojeného k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o založení 

Európskeho spoločenstva a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu znie: 
 

„Čiastočná obmena sudcov, ktorá sa koná každé tri roky, sa týka striedavo trinástich a dvanástich sudcov.“. 

 

2. Článok 48 protokolu o štatúte Súdneho dvora pripojeného k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o založení Európskeho 

spoločenstva a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu znie: 
 

„Článok 48 
 

Súd prvého stupňa sa skladá z dvadsiatich piatich sudcov.“. 

 

 

KAPITOLA 4 
 

HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR 

 

ČLÁNOK 14 

 

Druhý odsek článku 258 zmluvy ES a článku 166 zmluvy o Euratom znie: 

 

„Počet členov výboru je nasledovný: 

 

Belgicko 12

Česká republika 12

Dánsko 9

Nemecko 24

Estónsko 7

Grécko 12

Španielsko 21

Francúzsko 24

Írsko 9
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Taliansko 24

Cyprus 6

Lotyšsko 7

Litva 9

Luxembursko 6

Maďarsko 12

Malta 5

Holandsko 12

Rakúsko 12

Poľsko 21

Portugalsko 12

Slovinsko 7

Slovensko 9

Fínsko 9

Švédsko 12

Spojené kráľovstvo 24“.

 

 

KAPITOLA 5 
 

VÝBOR REGIÓNOV 

 

ČLÁNOK 15 

 

Tretí odsek článku 263 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva znie: 

 

„Počet členov výboru je nasledovný: 

 

Belgicko 12 

Česká republika 12 

Dánsko 9 

Nemecko 24 

Estónsko 7 

Grécko 12 

Španielsko 21 

Francúzsko 24 

Írsko 9 

Taliansko 24 

Cyprus 6 
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Lotyšsko 7 

Litva 9 

Luxembursko 6 

Maďarsko 12 

Malta 5 

Holandsko 12 

Rakúsko 12 

Poľsko 21 

Portugalsko 12 

Slovinsko 7 

Slovensko 9

Fínsko 9

Švédsko 12

Spojené kráľovstvo 24“.

 

 

KAPITOLA 6 
 

VEDECKÝ A TECHNICKÝ VÝBOR 

 

ČLÁNOK 16 

 

Prvý pododsek v článku 134 odseku 2 zmluvy o Euratom znie: 

 

„2. Výbor sa skladá z tridsiatich deviatich členov, ktorých vymenúva Rada po porade s Komisiou.“. 

 

KAPITOLA 7 
 

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA 

 

ČLÁNOK 17 

 

V Protokole č. 18 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a o Európskej centrálnej banke pripojenom k Zmluve 

o založení Európskeho spoločenstva sa v článku 49 dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 
 

„49.3 Potom, čo sa jeden alebo viaceré štáty stanú členskými štátmi a ich národné centrálne banky sa stanú súčasťou ESCB, 

zvýši sa automaticky upísané základné imanie ECB a limit devízových aktív, ktoré môžu byť prevedené na ECB. Zvýšenie sa 

určí vynásobením príslušných vtedy platných čiastok činiteľom, ktorý vyjadruje pomer medzi podielom pristupujúcich 

národných centrálnych bánk a národných centrálnych bánk, ktoré sú už členmi ESCB, v rámci už rozšíreného kľúča upisovania 

základného imania. Váha každej národnej centrálnej banky v kľúči na upisovanie základného imania sa vypočíta analogicky 
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podľa článku 29.1 a v súlade s článkom 29.2. Ako referenčné obdobia pre štatistické údaje sa použijú rovnaké obdobia, ktoré sa 

použili pri ostatnej úprave váženia podľa článku 29.3.“. 

 

HLAVA II 
 

OSTATNÉ ÚPRAVY 

 

ČLÁNOK 18 

 

V článku 57 odseku 1 zmluvy o ES sa dopĺňa: 
 

„V prípade Estónska a Maďarska to platí pre obmedzenia podľa vnútroštátnych právnych predpisov platné k 

31. decembru 1999.“ 

 

ČLÁNOK 19 

 

Článok 299 odsek 1 zmluvy o ES znie:  
 

„1. Táto zmluva sa vzťahuje na Belgické kráľovstvo, Českú republiku, Dánske kráľovstvo, Spolkovú republiku Nemecko, 

Estónsku republiku, Helénsku republiku, Španielske kráľovstvo, Francúzsku republiku, Írsko, Taliansku republiku, Cyperskú 

republiku, Lotyšskú republiku, Litovskú republiku, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarskú republiku, Maltskú republiku, 

Holandské kráľovstvo, Rakúsku republiku, Poľskú republiku, Portugalskú republiku, Slovinskú republiku, Slovenskú republiku, 

Fínsku republiku, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.“. 

 

TRETIA ČASŤ 
 

TRVALÉ USTANOVENIA 

 

HLAVA I 
 

ÚPRAVY AKTOV PRIJATÝCH ORGÁNMI 

 

ČLÁNOK 20 

 

Akty uvedené v prílohe II k tomuto aktu sa upravujú tak, ako je uvedené v tejto prílohe. 

 

ČLÁNOK 21 

 

Úpravy aktov uvedených v prílohe III k tomuto aktu, ktoré sú nevyhnutné v dôsledku pristúpenia, sa vypracujú v súlade 

s usmerneniami ustanovenými v tejto prílohe a v súlade s postupom a za podmienok ustanovených v článku 57. 
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HLAVA II 
 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

ČLÁNOK 22 

 

Opatrenia uvedené v prílohe IV k tomuto aktu sa budú uplatňovať za podmienok stanovených v tejto prílohe. 

 

ČLÁNOK 23 

 

Rada sa môže jednomyseľne na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom uzniesť na takých úpravách ustanovení 

tohto aktu, ktoré sa vzťahujú na spoločnú poľnohospodársku politiku a ktoré sú nevyhnutné v dôsledku zmeny pravidiel 

spoločenstva. Takéto úpravy môžu byť vykonané do dňa pristúpenia. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
 

PRECHODNÉ USTANOVENIA 

 

HLAVA I 
 

PRECHODNÉ OPATRENIA 

 

ČLÁNOK 24 

 

Opatrenia uvedené v prílohách V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII a XIV k tomuto aktu sa budú vo vzťahu k novým členským 

štátom uplatňovať za podmienok stanovených v týchto prílohách. 
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ČLÁNOK 25 

 

1. Bez ohľadu na ustanovenia druhého odseku článku 189 zmluvy o ES a druhého odseku článku 107 zmluvy o Euratom a 

so zreteľom na článok 190 odsek 2 zmluvy o ES a na článok 108 odsek 2 zmluvy o Euratom bude pre volebné obdobie odo dňa 

pristúpenia do začiatku volebného obdobia Európskeho parlamentu 2004 – 2009 počet členov Európskeho parlamentu 

zastupujúcich nové členské štáty nasledujúci: 

 

Česká republika 24

Estónsko 6

Cyprus 6

Lotyšsko 9

Litva 13

Maďarsko 24

Malta 5

Poľsko 54

Slovinsko 7

Slovensko 14

 

2. Bez ohľadu na ustanovenia článku 190 odseku 1 zmluvy o ES a článku 108 odseku 2 zmluvy o Euratom budú 

pre súčasné volebné obdobie odo dňa pristúpenia do začiatku volebného obdobia Európskeho parlamentu 2004 – 2009 členovia 

Európskeho parlamentu zastupujúci ľud nových členských štátov určení parlamentmi týchto štátov z radov ich členov v súlade 

s postupom ustanoveným jednotlivými štátmi. 

 



Príloha k čiastke 85 Zbierka zákonov 2004 Strana 247 

ČLÁNOK 26 

 

1. Pre obdobie do 31. októbra 2004 platia tieto ustanovenia: 
 

a) so zreteľom na článok 205 odsek 2 zmluvy o ES a článok 118 odsek 2 zmluvy o Euratom: 
 

Ak sa má Rada uzniesť kvalifikovanou väčšinou, hlasy jej členov majú túto váhu:  

 

Belgicko 5 

Česká republika 5 

Dánsko 3 

Nemecko 10 

Estónsko 3 

Grécko 5 

Španielsko 8 

Francúzsko 10 

Írsko 3 

Taliansko 10 

Cyprus 2 

Lotyšsko 3 

Litva 3 

Luxembursko 2 

Maďarsko 5 

Malta 2 

Holandsko 5 

Rakúsko 4 

Poľsko 8 

Portugalsko 5 

Slovinsko 3 

Slovensko 3

Fínsko 3

Švédsko 4

Spojené kráľovstvo 10
 

b) so zreteľom na druhý a tretí pododsek článku 205 odseku 2 zmluvy o ES a článku 118 odseku 2 zmluvy o Euratom: 
 

Na prijatie aktov Rady sa vyžaduje: 
 

– súhlas najmenej 88 hlasov, ak majú byť podľa tejto zmluvy prijaté na návrh Komisie, 
 

– v ostatných prípadoch súhlas najmenej 88 hlasov odovzdaných najmenej dvomi tretinami členov; 
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c) so zreteľom na druhú vetu tretieho pododseku odseku 2 článku 23 zmluvy o EÚ: 
 

Na prijatie rozhodnutí sa vyžaduje súhlas najmenej 88 hlasov odovzdaných najmenej dvomi tretinami členov; 

 

d) so zreteľom na článok 34 odsek 3 zmluvy o EÚ: 
 

Ak sa má Rada uzniesť kvalifikovanou väčšinou, majú hlasy jej členov váhu podľa článku 205 odseku 2 Zmluvy 

o založení Európskeho spoločenstva, a na prijatie aktov Rady sa vyžaduje súhlas najmenej 88 hlasov odovzdaných 

najmenej dvomi tretinami členov. 

 

2. Ak k Európskej únii pristúpi menej ako desať nových členských štátov, stanoví Rada hranicu kvalifikovanej väčšiny 

na obdobie do 31. októbra 2004 tak, aby čo najviac zodpovedala 71,26 % celkového počtu hlasov. 

 

ČLÁNOK 27 
 

1. Príjmy označované ako „clá spoločného colného sadzobníka a ostatné clá“ uvedené v článku 2 odseku 1 písmene b) 

rozhodnutia Rady 2000/597/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev,3) alebo v príslušných 

ustanoveniach iného rozhodnutia, ktoré ho nahrádza, zahŕňajú aj clá vyplývajúce zo Spoločného colného sadzobníka a všetky 

s tým súvisiace úľavy, ktoré uplatňuje spoločenstvo v obchodných vzťahoch medzi novými členskými štátmi a tretími 

krajinami. 
 

2. Pre rok 2004 sa harmonizovaný vymeriavací základ DPH a základ HND (hrubého národného dôchodku) každého 

nového členského štátu, ktoré sú uvedené v článku 2 odseku 1 písmenách c) a d) rozhodnutia Rady 2000/597/ES, Euratom, 

stanovuje na dve tretiny ročného základu. Základ HND každého nového členského štátu, ktorý sa zohľadní pri financovaní 

úpravy rozpočtovej nevyrovnanosti v prospech Spojeného kráľovstva podľa článku 5 odseku 1 rozhodnutia Rady 2000/597/ES, 

sa tiež rovná dvom tretinám ročného základu. 
 

3. Na účely stanovenia zmrazenej sadzby pre rok 2004 podľa článku 2 odseku 4 písmena b) rozhodnutia Rady 

2000/597/ES, Euratom sa obmedzené vymeriavacie základy DPH nových členských štátov vypočítajú na základe dvoch tretín 

ich neobmedzeného základu DPH a dvoch tretín ich HND. 

 

ČLÁNOK 28 
 

1. Všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev pre rozpočtový rok 2004 sa pomocou opravného rozpočtu, ktorý 

nadobudne účinnosť 1. mája 2004, upraví tak, aby zohľadňoval pristúpenie nových členských štátov. 

 

2. Dvanásť mesačných dvanástin zdrojov založených na DPH a HND, ktoré sú povinné zaplatiť nové členské štáty podľa 

tohto opravného rozpočtu, ako aj spätne účinná úprava týchto dvanástin pre obdobie január až apríl 2004, ktorá sa vzťahuje len 

na súčasné členské štáty, sa prepočítajú na osminy, ktoré budú požadované počas obdobia mesiacov máj až december 2004. 

                                                 
3) Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42. 
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Spätne účinné úpravy, ktoré vyplynú z akéhokoľvek následného opravného rozpočtu prijatého v roku 2004, sa podobným 

spôsobom prepočítajú na rovnaké časti, ktoré budú požadované počas zvyšku roka. 

 

ČLÁNOK 29 

 

V prvý pracovný deň každého mesiaca zaplatí spoločenstvo Českej republike, Cypru, Malte a Slovinsku, v podobe výdavkovej 

položky všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, jednu osminu v roku 2004 odo dňa pristúpenia a v rokoch 2005 a 

2006 jednu dvanástinu z nasledujúcich súm dočasnej rozpočtovej kompenzácie:  

 

 

 2004 2005 2006 

 (mil. EUR, v cenách roku 1999) 

Česká republika 125,4 178,0 85,1 

Cyprus 68,9 119,2 112,3 

Malta 37,8 65,6 62,9 

Slovinsko 29,5 66,4 35,5 

 

ČLÁNOK 30 
 

V prvý pracovný deň každého mesiaca zaplatí spoločenstvo Českej republike, Estónsku, Cypru, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, 

Malte, Poľsku, Slovinsku a Slovensku, v podobe výdavkovej položky všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, jednu 

osminu v roku 2004 odo dňa pristúpenia a v rokoch 2005 a 2006 jednu dvanástinu z nasledujúcich súm osobitných paušálnych 

hotovostných prostriedkov:  

 

 2004 2005 2006 

 (mil. EUR, v cenách roku 1999) 

Česká republika 174,7 91,55 91,55 

Estónsko 15,8 2,9 2,9 

Cyprus 27,7 5,05 5,05 

Lotyšsko 19,5 3,4 3,4 

Litva 34,8 6,3 6,3 

Maďarsko 155,3 27,95 27,95 

Malta 12,2 27,15 27,15 

Poľsko 442,8 550,0 450,0 

Slovinsko 65,4 17,85 17,85 

Slovensko 63,2 11,35 11,35 
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1 miliarda EUR pre Poľsko a 100 miliónov EUR pre Českú republiku, ktoré sú zahrnuté v osobitných paušálnych hotovostných 

prostriedkoch, sa zohľadnia pri výpočtoch rozdelenia štrukturálnych prostriedkov pre roky 2004 – 2006. 

 

ČLÁNOK 31 
 

1. Nižšie uvedené nové členské štáty zaplatia nasledujúce sumy Výskumnému fondu uhlia a ocele podľa rozhodnutia 

zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, 2002/234/ESUO z 27. februára 2002 o finančných následkoch 

uplynutia platnosti zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele:1) 

 

 (mil. EUR, v bežných cenách) 

Česká republika 39,88 

Estónsko 2,5 

Lotyšsko 2,69 

Maďarsko 9,93 

Poľsko 92,46 

Slovinsko 2,36 

Slovensko 20,11 

 

2. Príspevky Výskumnému fondu uhlia a ocele sa uhradia v štyroch splátkach v súlade s tabuľkou, počnúc rokom 2006, 

vždy v prvý pracovný deň prvého mesiaca každého roka: 
 

2006: 15% 

2007: 20% 

2008: 30% 

2009: 35%. 

 

ČLÁNOK 32 
 

1. Pokiaľ v tejto zmluve nie je ustanovené inak, po 31. decembri 2003 sa podľa programu Phare,12) programu Phare 

pre cezhraničnú spoluprácu,23) predvstupových prostriedkov pre Cyprus a Maltu,34) programu ISPA45) a programu SAPARD56) 

nevyhradia v prospech nových členských štátov žiadne prostriedky. S novými členskými štátmi sa od 1. januára 2004 

zaobchádza rovnako ako so súčasnými členskými štátmi, pokiaľ ide o výdavky podľa prvých troch kapitol rozpočtového 

                                                 
1)  Ú. v. ES L 79, 22.3.2002, s. 42. 
2)  Nariadenie (EHS) č. 3906/89 (Ú. v. ES L 375, 23.12.1989, s. 11) v znení neskorších predpisov. 
3)  Nariadenie (ES) č. 2760/98 (Ú. v. ES L 345, 19.12.1998, s. 49) v znení neskorších predpisov. 
4)  Nariadenie (ES) č. 555/2000 (Ú. v. ES L 68, 16.3.2000, s. 3) v znení neskorších predpisov. 
5)  Nariadenie (ES) č. 1267/1999 (Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 73) v znení neskorších predpisov. 
6)  Nariadenie (ES) č. 1268/1999 (Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 87). 
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výhľadu, ako sú definované v medziinštitucionálnej dohode zo 6. mája 1999,61) pričom sa uplatnia osobitné ustanovenia a 

výnimky ustanovené nižšie alebo inde v tejto zmluve. Maximálne doplnkové vyhradené prostriedky pre kapitoly 1, 2, 3 a 5 

rozpočtového výhľadu súvisiace s rozšírením sú stanovené v prílohe XV. V rámci rozpočtu na rok 2004 nemožno vyhradiť 

žiadne prostriedky pre príslušné programy alebo agentúry pred skutočným pristúpením príslušného nového členského štátu.  
 

2. Odsek 1 sa neuplatní na výdavky z prostriedkov oddelenia záruk Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a 

záručného fondu podľa článku 2 odsekov 1 a 2 a článku 3 odseku 3 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 o financovaní spoločnej 

poľnohospodárskej politiky,72) na tieto výdavky možno poskytnúť príspevky spoločenstva až odo dňa pristúpenia podľa článku 2 

tohto aktu. 
 

Odsek 1 sa však uplatní na výdavky z prostriedkov oddelenia záruk Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a 

záručného fondu podľa článku 47 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho 

poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu, ktorým sa menia a dopĺňajú a rušia niektoré nariadenia,13) a to 

za podmienok vymedzených v ustanoveniach prílohy II k tomuto aktu, ktorými sa toto nariadenie mení a dopĺňa. 
 

3. S výnimkou prípadu ustanoveného v poslednej vete odseku 1 sa nové členské štáty od 1. januára 2004 zúčastňujú 

na programoch a agentúrach spoločenstva s finančnou podporou zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev 

za rovnakých podmienok ako súčasné členské štáty. Podmienky stanovené v rozhodnutiach asociačnej rady, dohodách a 

memorandách o porozumení medzi Európskymi spoločenstvami a novými členskými štátmi týkajúce sa ich účasti 

na programoch a agentúrach spoločenstva budú s účinnosťou od 1. januára 2004 nahradené ustanoveniami o príslušných 

programoch a agentúrach. 
 

4. Ak niektorý zo štátov uvedených v článku 1 odseku 1 zmluvy o pristúpení nepristúpi k spoločenstvu počas roku 2004, 

je každá žiadosť o prostriedky v rámci prvých troch kapitol výdavkov rozpočtového výhľadu pre rok 2004, ktorá bola podaná 

príslušným štátom alebo z neho pochádza, neplatná. V tom prípade platí pre tento štát počas celého roka 2004 príslušné 

rozhodnutie asociačnej Rady, dohoda alebo memorandum o porozumení. 
 

5. Komisia prijme opatrenia potrebné na uľahčenie prechodu z predvstupového režimu na režim vyplývajúci 

z uplatňovania tohto článku. 

                                                 
1)  Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou zo 6. mája 1999 o rozpočtovej disciplíne a zlepšení 

rozpočtového postupu (Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1). 
2)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103. 
3)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80. 
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ČLÁNOK 33 

 

1. Predkladanie ponúk, uzatváranie zmlúv, výkon a platby v rámci verejného obstarávania a uzatvárania zmlúv na jeho 

základe pre predvstupovú pomoc v rámci programu Phare,1) programu Phare CBC2) a predvstupové prostriedky pre Cyprus a 

Maltu3) sú odo dňa pristúpenia spravované vykonávacími agentúrami v nových členských štátoch.  
 

Predbežná kontrola verejného obstarávania a uzatvárania zmlúv na jeho základe Komisiou sa zruší rozhodnutím Komisie 

po pozitívnom posudku o rozšírenom decentralizovanom systéme vykonávania (EDIS) podľa kritérií a podmienok stanovených 

v prílohe k nariadeniu Rady (ES) č. 1266/99 o koordinácii pomoci kandidátskym krajinám v rámci predvstupovej stratégie a 

o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 3906/89.4) 
 

Ak toto rozhodnutie Komisie o zrušení predbežnej kontroly nebolo prijaté predo dňom pristúpenia, nemožno predvstupovú 

pomoc poskytnúť pre žiadne zmluvy podpísané v období medzi dňom pristúpenia a dňom prijatia rozhodnutia Komisie. 
 

Ak sa rozhodnutie Komisie o zrušení predbežnej kontroly prijme až po dni pristúpenia z dôvodov, ktoré nemožno pripísať 

orgánom nového členského štátu, môže Komisia výnimočne v riadne odôvodnených prípadoch súhlasiť s predvstupovou 

pomocou pre zmluvy podpísané v období medzi pristúpením a dňom prijatia rozhodnutia Komisie a s pokračovaním 

vo vykonávaní predvstupovej pomoci na obmedzené obdobie s výnimkou predbežnej kontroly verejného obstarávania a 

uzatvárania zmlúv na jeho základe Komisiou. 
 

2. Globálne viazania rozpočtových prostriedkov, ktoré sa vykonali pred pristúpením podľa predvstupových finančných 

nástrojov uvedených v odseku 1, vrátane uzavierania a registrácie následných jednotlivých právnych záväzkov a platieb 

vykonaných po pristúpení, sa naďalej spravujú pravidlami a nariadeniami predvstupových finančných nástrojov a účtujú sa 

v príslušných rozpočtových kapitolách do ukončenia príslušných programov a projektov. Bez ohľadu na uvedené sa verejné 

obstarávanie začaté po pristúpení spravuje príslušnými smernicami spoločenstva. 
 

3. Posledné programové plánovanie pre predvstupovú pomoc uvedenú v odseku 1 sa vykoná v poslednom celom 

kalendárnom roku predchádzajúcom pristúpeniu. Zmluvy na základe verejného obstarávania na činnosti podľa týchto 

programov sa musia uzatvoriť do dvoch rokov a výplata sa musí uskutočniť podľa ustanovení finančného memoranda,15) 

spravidla do konca tretieho roka po vyhradení prostriedkov. Predĺženia lehôt na uzavretie zmlúv sa nepovoľujú. Výnimočne a 

v riadne odôvodnených prípadoch možno povoliť obmedzené predĺženie lehôt na výplatu. 
° 

                                                 
1)  Nariadenie (EHS) č. 3960/89 (Ú. v. ES L 375, 23.12.1989, s. 11) v znení neskorších predpisov. 
2)  Nariadenie (ES) č. 2760/98 (Ú. v. ES L 345, 19.12.1998, s. 49) v znení neskorších predpisov. 
3)  Nariadenie (ES) č. 555/2000 (Ú. v. ES L 68, 16.3.2000, s. 3) v znení neskorších predpisov. 
4)  Ú. v. ES L 232, 2.9.1999, s. 34. 
5)  Ako je vymedzené v usmernení Phare (SEC (1999) 1596, aktualizovanom 6.9.2002 dokumentom C 3303/2). 
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4. S cieľom zabezpečiť potrebné postupné zrušenie predvstupovej finančnej pomoci uvedenej v odseku 1, ako aj programu 

ISPA,1) a hladký prechod z úpravy uplatňovanej pred pristúpením na úpravu uplatňovanú po pristúpení môže Komisia prijať 

vhodné opatrenia, aby zabezpečila, že sa v nových členských štátoch zachová najviac po dobu pätnástich mesiacov dostatočný 

počet štatutárneho personálu. Počas tohto obdobia sa na úradníkov, ktorí boli pridelení na plánovacie miesta v nových členských 

štátoch pred pristúpením a ktorí zostávajú v službe aj po pristúpení, výnimočne vzťahujú rovnaké finančné a hmotné 

podmienky, aké uplatňovala Komisia pred pristúpením v súlade s prílohou X Služobného poriadku a podmienok zamestnávania 

ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovených v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68.2) 

Administratívne náklady vrátane miezd pre ostatný personál, ktoré sú potrebné pre predvstupovú pomoc, za celý rok 2004 a 

za obdobie do konca júla 2005 sa uhradia v rámci kapitoly „výdavky na pomoc pre operácie“ (pôvodne časť B rozpočtu) alebo 

zodpovedajúce kapitoly rozpočtu pre finančné nástroje príslušných predvstupových rozpočtov uvedené v odseku 1, ako aj 

program ISPA.  
 

5. Ak projekty schválené podľa nariadenia (ES) č. 1268/1999 už nemôžu byť financované podľa toho nástroja, môžu byť 

zahrnuté do programov rozvoja vidieka a financované v rámci Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného 

fondu. Komisia prijme v tejto súvislosti potrebné prechodné opatrenia v súlade s postupom stanoveným v článku 50 odseku 2 

nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch.13) 
 

ČLÁNOK 34 
 

1. V období odo dňa pristúpenia do konca roku 2006 poskytne únia novým členským štátom dočasnú finančnú pomoc, 

ďalej len „prechodné prostriedky“, aby rozvinuli a posilnili svoju správnu kapacitu na vykonávanie a presadzovanie právnych 

predpisov spoločenstva a podporili výmenu osvedčených postupov. 
 

2. Cieľom pomoci je vyhovieť pretrvávajúcej potrebe posilniť inštitucionálnu kapacitu v určitých oblastiach 

prostredníctvom opatrení, ktoré nemožno financovať zo štrukturálnych fondov, najmä v týchto oblastiach:  
 

– spravodlivosť a vnútorné veci (posilnenie súdnictva, kontroly vonkajších hraníc, stratégia boja proti korupcii, posilnenie 

kapacít v rámci trestnoprávneho konania); 
 

– finančná kontrola; 
 

– ochrana finančných záujmov spoločenstva a boj proti podvodu; 
 

– vnútorný trh vrátane colnej únie; 
 

– životné prostredie; 
 

– veterinárne služby a budovanie správnych kapacít v oblasti potravinovej bezpečnosti; 
 

– správne a kontrolné štruktúry pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vrátane integrovaného správneho a kontrolného 

systému (ISKS); 

                                                 
1)  Nariadenie (ES) č. 1267/99 (Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 73) v znení neskorších predpisov. 
2)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie v znení naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (ES, Euratom) č. 2265/2002 (Ú. v. ES L 347, 

20.12.2002, s. 1). 
3)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie v znení naposledy zmenenom a doplnenom nariadením Rady (ES) č. 1447/2001 (Ú. v. ES L 198, 

21.7.2001, s. 1).  



Strana 254 Zbierka zákonov 2004 Príloha k čiastke 85 

– jadrová bezpečnosť (posilnenie účinnosti a príslušnosti orgánov jadrovej bezpečnosti a organizácií ich technickej 

podpory, ako aj verejných subjektov pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom); 
 

– štatistika; 
 

– posilnenie verejnej správy podľa potrieb označených v súhrnnej monitorovacej správe Komisie, ktoré nie sú pokryté 

štrukturálnymi fondami. 
 

3. O pomoci v rámci prechodných prostriedkov sa rozhodne a bude vykonaná v súlade s postupom ustanovenom 

v článku 8 nariadenia Rady (EHS) č. 3906/89 o hospodárskej pomoci krajinám strednej a východnej Európy.1)  
 

4. Program sa vykoná v súlade s článkom 53 odsekom 1 písmenom a) a b) rozpočtového nariadenia uplatňovaného 

na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.2) Pre twinningové projekty medzi verejnými správami na účely 

inštitucionálnej výstavby sa naďalej uplatňuje postup pre výzvu na podávanie návrhov prostredníctvom siete kontaktných miest 

v členských štátoch, ako je zriadená v rámcových dohodách so súčasnými členskými štátmi na účely predvstupovej pomoci. 
 

Prostriedky vyhradené na prechodné prostriedky, vyjadrené v cenách roku 1999, predstavujú 200 miliónov EUR v roku 2004, 

120 miliónov EUR v roku 2005 a 60 miliónov EUR v roku 2006. Ročné vyhradené prostriedky sú povoľované rozpočtovým 

orgánom v medziach finančného výhľadu. 

 

ČLÁNOK 35 

 

1. Týmto sa vytvárajú Schengenské prostriedky ako dočasný nástroj, ktorého účelom je pomôcť oprávnenému členskému 

štátu v období odo dňa pristúpenia do konca roka 2006 financovať opatrenia na nových vonkajších hraniciach únie, ktorými sa 

vykonáva Schengenské acquis a kontrola vonkajších hraníc. 
 

Na odstránenie nedostatkov zistených v príprave na účasť v Schengenskej oblasti sú nasledujúce druhy opatrení spôsobilé byť 

financované v rámci Schengenských prostriedkov: 
 

– investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie infraštruktúry hraničných priechodov a súvisiacich budov; 
 

– investície do prevádzkového vybavenia akéhokoľvek druhu (napr. laboratórne vybavenie, detektory, hardvér a softvér 

Schengenského informačného systému SIS 2, dopravné prostriedky); 
 

– vzdelávanie pohraničnej stráže; 
 

– príspevky na výdavky na logistiku a prevádzku. 
 

                                                 
1)  Ú. v. ES L 375, 23.12.1989, s. 11. Nariadenie v znení naposledy zmenenom a doplnenom nariadením Rady (ES) č. 2500/2001 (Ú. v. ES 

L 342, 21.7.2001, s. 1). 
2)  Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1). 
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2. V rámci schengenských prostriedkov sa ku dňu pristúpenia oprávneným členským štátom poskytnú tieto paušálne 

sumy:  

 

 2004 2005 2006 

 (mil. EUR, v cenách roku 1999) 

Estónsko 22,9 22,9 22,9 

Lotyšsko 23,7 23,7 23,7 

Litva   44,78   61,07   29,85 

Maďarsko 49,3  49,3  49,3 

Poľsko  93,34   93,33   93,33 

Slovinsko  35,64   35,63   35,63 

Slovensko  15,94   15,93   15,93 
 

3. Oprávnené členské štáty sú zodpovedné za výber a vykonanie jednotlivých opatrení v súlade s týmto článkom. Taktiež 

sú povinné koordinovať využitie prostriedkov s pomocou z ostatných nástrojov spoločenstva, aby tak zabezpečili súlad 

s politikami a opatreniami spoločenstva a súlad s rozpočtovým nariadením, ktoré sa uplatňuje na všeobecný rozpočet 

Európskych spoločenstiev. 
 

Poskytnuté paušálne platby sa využijú počas obdobia troch rokov od prvej platby a Komisia odníme všetky nevyužité alebo 

neoprávnene použité prostriedky. Oprávnený členský štát predloží najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí trojročnej lehoty 

súhrnnú správu o použití poskytnutých paušálnych platieb spolu s odôvodnením výdavkov. 
 

Oprávnené členské štáty vykonávajú túto príslušnosť bez toho, aby tým bola dotknutá príslušnosť Komisie pre vykonávanie 

všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, a v súlade s ustanoveniami rozpočtového nariadenia uplatňovaného 

na decentralizovanú správu. 
 

4. Právo Komisie preskúmavať prostredníctvom Európskeho úradu boja proti podvodom (OLAF) zostáva zachované. 

Komisia a Dvor audítorov môžu v súlade s príslušnými postupmi vykonávať kontroly na mieste. 
 

5. Komisia môže prijať technické predpisy potrebné na uplatnenie týchto prostriedkov. 

 

ČLÁNOK 36 

 

Sumy uvedené v článkoch 29, 30, 34 a 35 sa každý rok upravia v rámci technických úprav ustanovených v odseku 15 

medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999. 
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HLAVA II 
 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

ČLÁNOK 37 

 

1. Ak do konca obdobia nepresahujúceho tri roky od pristúpenia vzniknú ťažkosti vážnej a trvalej povahy v niektorom 

odvetví hospodárstva alebo ťažkosti, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie hospodárskej situácie určitej oblasti, môže nový členský 

štát požiadať o povolenie prijať ochranné opatrenia na nápravu tejto situácie a prispôsobenie príslušného odvetvia hospodárstvu 

spoločného trhu.  
 

Za rovnakých okolností môže ktorýkoľvek súčasný členský štát požiadať o povolenie prijať ochranné opatrenia vo vzťahu 

k jednému alebo viacerým novým členským štátom. 

 

2. Na žiadosť príslušného štátu Komisia v konaní o naliehavej veci stanoví ochranné opatrenia, ktoré považuje 

za nevyhnuté, pričom určí podmienky a podrobnosti ich uplatnenia. 
 

V prípade závažných hospodárskych ťažkostí a na výslovnú žiadosť príslušného členského štátu sa Komisia uznesie do piatich 

pracovných dní od doručenia odôvodnenej žiadosti. Opatrenia, o ktorých sa takto rozhodne, sú uplatniteľné okamžite, musia 

zohľadňovať záujmy všetkých dotknutých strán a nesmú mať za následok hraničné kontroly. 

 

3. Opatrenia povolené podľa odseku 2 môžu zahŕňať výnimky z ustanovení zmluvy o ES a tohto aktu v takom rozsahu a 

na také obdobie, aké sú bezpodmienečne nevyhnutné na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1. Prednosť majú také 

opatrenia, ktoré čo najmenej narušujú fungovanie spoločného trhu. 

 

ČLÁNOK 38 
 

Ak nový členský štát nevykoná záväzky prijaté v súvislosti s rokovaniami o pristúpení vrátane záväzkov v odvetvových 

politikách, ktoré sa týkajú hospodárskych činností s cezhraničnými účinkami, a spôsobí tým vážne narušenie fungovania 

vnútorného trhu alebo jeho bezprostrednú hrozbu, môže Komisia do uplynutia obdobia, ktoré nepresahuje tri roky 

od nadobudnutia platnosti tohto aktu, na odôvodnenú žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu prijať primerané 

opatrenia. 
 

Opatrenia musia byť proporcionálne, pričom prednosť majú opatrenia, ktoré čo najmenej narušujú fungovanie vnútorného trhu, 

prípadne uplatňovanie existujúcich odvetvových ochranných mechanizmov. Takéto ochranné mechanizmy nesmú byť použité 

ako prostriedok svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodovania medzi členskými štátmi. Ochranná 

doložka môže byť uplatnená aj pred pristúpením na základe výsledkov monitorovania a môže nadobudnúť účinnosť najskôr 

v deň pristúpenia. Opatrenia môžu byť zachované iba po bezpodmienečne nevyhnutné obdobie a budú zrušené, keď bude 

splnený príslušný záväzok. Možno ich však uplatňovať aj po uplynutí obdobia uvedeného v prvom odseku, ak príslušný záväzok 

nebol splnený. Na základe pokroku príslušného členského štátu v plnení jeho záväzkov môže Komisia opatrenia vhodne 

upraviť. Komisia pred zrušením ochranných opatrení včas upovedomí Radu a v tejto súvislosti náležite zohľadní všetky 

pripomienky Rady. 
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ČLÁNOK 39 

 

Ak sa v novom členskom štáte vyskytnú alebo bezprostredne hrozia závažné nedostatky v transpozícii, vykonávaní alebo 

uplatňovaní rámcových rozhodnutí alebo iných príslušných záväzkov, nástrojov spolupráce a rozhodnutí týkajúcich sa 

vzájomného uznávania v oblasti trestného práva podľa hlavy VI zmluvy o EÚ a smerníc a nariadení týkajúcich sa vzájomného 

uznávania v občianskych veciach podľa hlavy VI zmluvy o ES, môže Komisia do uplynutia obdobia, ktoré nepresahuje viac ako 

tri roky odo dňa nadobudnutia platnosti tohto aktu, na odôvodnený návrh členského štátu alebo z vlastného podnetu a po porade 

s členskými štátmi prijať opatrenia a určiť podmienky a podrobnosti ich uplatnenia. 
 

Tieto opatrenia môžu mať povahu dočasného pozastavenia uplatňovania príslušných ustanovení a rozhodnutí vo vzťahoch 

medzi novým členským štátom a ktorýmkoľvek členským štátom alebo členskými štátmi bez toho, aby tým bola dotknutá úzka 

súdna spolupráca. Ochranná doložka môže byť uplatnená aj pred pristúpením na základe výsledkov monitorovania a môže 

nadobudnúť účinnosť najskôr v deň pristúpenia. Opatrenia môžu byť zachované iba po bezpodmienečne nevyhnutné obdobie a 

budú zrušené, keď budú nedostatky napravené. Možno ich však uplatňovať aj po uplynutí obdobia uvedeného v prvom odseku, 

ak tieto nedostatky trvajú. Na základe pokroku príslušného členského štátu v náprave označených nedostatkov môže Komisia 

po porade s členskými štátmi opatrenia vhodne upraviť. Komisia pred zrušením ochranných opatrení včas upovedomí Radu a 

v tejto súvislosti náležite zohľadní všetky pripomienky Rady. 

 

ČLÁNOK 40 
 

Aby sa nebránilo správnemu fungovaniu vnútorného trhu, nesmie uplatňovanie vnútroštátnych predpisov nových členských 

štátov počas prechodných období uvedených v prílohách V až XIV viesť k hraničným kontrolám medzi členskými štátmi. 

 

ČLÁNOK 41 
 

Ak sú v nových členských štátoch na uľahčenie prechodu zo súčasného režimu na režim vyplývajúci z uplatňovania spoločnej 

poľnohospodárskej politiky podľa podmienok uvedených v tomto akte potrebné prechodné opatrenia, prijme Komisia 

za podmienok vymedzených v tomto akte takéto opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 42 odseku 2 nariadenia 

Rady (ES) č. 1260/2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru1) alebo v zodpovedajúcich článkoch ostatných nariadení 

o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov alebo v súlade s postupmi výboru, ako sú ustanovené v príslušných právnych 

predpisoch. Prechodné opatrenia uvedené v tomto článku môžu byť prijaté počas obdobia troch rokov nasledujúcich po dni 

pristúpenia a ich uplatňovanie bude obmedzené na toto obdobie. Rada môže na návrh Komisie a po porade s Európskym 

parlamentom jednomyseľne rozhodnúť o predĺžení tohto obdobia. 
 

Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou, resp. – ak sú príslušné nástroje pôvodne prijaté Komisiou – Komisia predo 

dňom pristúpenia prijme v súlade s príslušným postupom prechodné opatrenia na vykonávanie nástrojov spoločnej 

poľnohospodárskej politiky, ktoré nie sú uvedené v tomto akte a ktoré sú potrebné v dôsledku pristúpenia. 

 

                                                 
1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. 
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ČLÁNOK 42 

 

Ak sú v nových členských štátoch na uľahčenie prechodu zo súčasného režimu na režim vyplývajúci z uplatňovania právnych 

predpisov spoločenstva v oblasti veterinárstva a rastlinolekárstva potrebné prechodné opatrenia, Komisia ich prijme v súlade 

so zodpovedajúcim postupom výboru určeným v príslušných platných právnych predpisoch. Tieto opatrenia budú prijaté počas 

obdobia troch rokov nasledujúcich po dni pristúpenia a ich uplatňovanie bude obmedzené na toto obdobie. 

 

PIATA ČASŤ 
 

USTANOVENIA O VYKONÁVANÍ TOHTO AKTU 

 

HLAVA I 
 

ZLOŽENIE ORGÁNOV A INŠTITÚCIÍ 

 

ČLÁNOK 43 
 

Európsky parlament vykoná také úpravy svojho rokovacieho poriadku, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku pristúpenia. 

 

ČLÁNOK 44 
 

Rada vykoná také úpravy svojho rokovacieho poriadku, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku pristúpenia. 

 

ČLÁNOK 45 
 

1. Každý štát, ktorý pristúpi k únii, má právo, aby jeden jeho štátny príslušník bol členom Komisie. 
 

2. Bez ohľadu na ustanovenia článku 213 odseku 1 druhého pododseku, článku 214 odseku 1 prvého pododseku a 

odseku 2 zmluvy o ES a článku 126 odseku 1 zmluvy o Euratom: 
 

a) bude s účinnosťou odo dňa pristúpenia vymenovaný jeden štátny príslušník každého nového členského štátu za člena 

Komisie. Nových členov Komisie vymenuje Rada kvalifikovanou väčšinou po vzájomnej dohode s predsedom Komisie, 
 

b) funkčné obdobie členov Komisie vymenovaných podľa písmena a) a členov vymenovaných s účinnosťou od 23. januára 

2000 uplynie 31. októbra 2004, 
 

c) nová Komisia zložená z jedného štátneho príslušníka každého členského štátu sa ujme výkonu svojej funkcie 

1. novembra 2004, funkčné obdobie členov tejto novej Komisie uplynie 31. októbra 2009, 
 

d) v článku 4 odseku 1 protokolu o rozširovaní Európskej únie, ktorý je pripojený k zmluve o EÚ a k zmluvám o založení 

Európskych spoločenstiev, sa dátum 1. januára 2005 nahrádza dátumom 1. novembra 2004. 
 

3. Komisia vykoná také zmeny svojho rokovacieho poriadku, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku pristúpenia. 
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ČLÁNOK 46 

 

1. Bude vymenovaných desať sudcov Súdneho dvora a desať sudcov Súdu prvého stupňa. 
 

2. a) Funkčné obdobie piatich sudcov Súdneho dvora vymenovaných podľa odseku 1 uplynie 6. októbra 2006. Títo sudcovia 

budú vybraní žrebom. Funkčné obdobie ostatných sudcov uplynie 6. októbra 2009. 
 

b) Funkčné obdobie piatich sudcov Súdu prvého stupňa vymenovaných podľa odseku 1 uplynie 31. augusta 2004. Títo 

sudcovia budú vybraní žrebom. Funkčné obdobie ostatných sudcov uplynie 31. augusta 2007. 
 

3. a) Súdny dvor vykoná také úpravy svojho rokovacieho poriadku, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku pristúpenia. 
 

b) Súd prvého stupňa po dohode so Súdnym dvorom vykoná také úpravy svojho rokovacieho poriadku, ktoré sa stali 

nevyhnutnými v dôsledku pristúpenia. 
 

c) Upravené rokovacie poriadky si vyžadujú schválenie kvalifikovanou väčšinou Rady. 
 

4. Na účely súdnych konaní začatých na Súdnom dvore a na Súde prvého stupňa predo dňom pristúpenia, v ktorých už 

pred týmto dňom začali ústne pojednávania, budú pléna súdov alebo komory zostavené tak ako pred pristúpením a budú pre ne 

platiť rokovacie poriadky platné v deň pred pristúpením.  

 

ČLÁNOK 47 
 

Po pristúpení bude Dvor audítorov rozšírený vymenovaním ďalších desiatich členov s funkčným obdobím šesť rokov. 

 

ČLÁNOK 48 
 

Hospodársky a sociálny výbor bude rozšírený vymenovaním 95 členov zastupujúcich rôzne hospodárske a sociálne zložky 

organizovanej občianskej spoločnosti v nových členských štátoch. Funkčné obdobie týchto členov uplynie v rovnakom čase ako 

obdobie členov vo funkcii ku dňu pristúpenia.  

 

ČLÁNOK 49 
 

Výbor regiónov bude rozšírený vymenovaním 95 členov zastupujúcich regionálne a miestne orgány v nových členských štátoch, 

ktorí sú vo volenej funkcii regionálneho alebo miestneho orgánu, alebo sú politicky zodpovední volenému zhromaždeniu. 

Funkčné obdobie týchto členov uplynie v rovnakom čase ako obdobie členov vo funkcii ku dňu pristúpenia. 

 

ČLÁNOK 50 
 

1. Funkčné obdobie súčasných členov Vedeckého a technického výboru vymenovaných podľa článku 134 odseku 2 

zmluvy o Euratom uplynie dňom nadobudnutia platnosti tohto aktu.  
 

2. Po pristúpení Rada vymenuje nových členov Vedeckého a technického výboru v súlade s postupom stanoveným 

v článku 134 odseku 2 zmluvy o Euratom. 
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ČLÁNOK 51 
 

Úpravy štatútov a rokovacích poriadkov výborov založených pôvodnými zmluvami, ktoré sa stali nevyhnutnými v dôsledku 

pristúpenia, sa vykonajú čo najskôr po pristúpení. 

 

ČLÁNOK 52 
 

1. Funkčné obdobia nových členov výborov, skupín a iných inštitúcií zriadených zmluvami a zákonodarcom, ktoré sú 

uvedené v prílohe XVI, uplynú v rovnakom čase ako funkčné obdobia členov vo funkcii ku dňu pristúpenia. 
 

2. Funkčné obdobia nových členov výborov a skupín zriadených Komisiou, ktoré sú uvedené v prílohe XVII, uplynú 

v rovnakom čase ako funkčné obdobia členov vo funkcii ku dňu pristúpenia. 
 

3. Členstvo vo výboroch uvedených v prílohe XVIII sa po pristúpení úplne obnoví. 

 

HLAVA II 
 

UPLATNITEĽNOSŤ AKTOV ORGÁNOV 

 

ČLÁNOK 53 
 

Nové členské štáty budú po pristúpení považované za adresátov smerníc a rozhodnutí v zmysle článku 249 zmluvy o ES 

a článku 161 zmluvy o Euratom za predpokladu, že tieto smernice a rozhodnutia boli adresované všetkým súčasným členským 

štátom.  S výnimkou smerníc a rozhodnutí, ktoré nadobudnú účinnosť podľa článku 254 odseku 1 a 2 zmluvy o ES, sa 

predpokladá, že novým členským štátom boli doručené oznámenia o takýchto smerniciach a rozhodnutiach odo dňa pristúpenia. 

 

ČLÁNOK 54 
 

Nové členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na to, aby odo dňa pristúpenia dosiahli súlad s ustanoveniami smerníc 

a rozhodnutí v zmysle článku 249 zmluvy o ES a článku 161 zmluvy o Euratom, pokiaľ v prílohách uvedených v článku 24 

alebo v ktoromkoľvek inom ustanovení tohto aktu nie je stanovená iná lehota. 

 

ČLÁNOK 55 
 

Na riadne odôvodnenú žiadosť jedného z nových členských štátov môže Rada na návrh Komisie pred 1. májom 2004 

jednomyseľne prijať opatrenia zahŕňajúce dočasné výnimky z aktov orgánov prijatých medzi 1. novembrom 2002 a dňom 

podpisu zmluvy o pristúpení.  

 

ČLÁNOK 56 
 

Pokiaľ nie je ustanovené inak, Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou prijme opatrenia nevyhnutné na vykonanie 

ustanovení obsiahnutých v prílohách II, III a IV a uvedených v článkoch 20, 21 a 22 tohto aktu. 
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ČLÁNOK 57 
 

1. Ak si akty orgánov pred pristúpením vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli 

ustanovené v tomto akte alebo v prílohách k nemu, vykonajú sa tieto úpravy v súlade s postupom ustanoveným v odseku 2. 

Tieto úpravy nadobudnú účinnosť dňom pristúpenia. 
 

2. Na tento účel Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou alebo Komisia, podľa toho, ktorý z orgánov prijal 

pôvodný akt, vyhotoví potrebné znenia. 

 

ČLÁNOK 58 
 

Texty aktov orgánov a Európskej centrálnej banky prijatých pred pristúpením vyhotovené Radou, Komisiou alebo Európskou 

centrálnou bankou v českom, estónskom, maďarskom, lotyšskom, litovskom, maltskom, poľskom, slovenskom a slovinskom 

jazyku budú odo dňa pristúpenia autentické za rovnakých podmienok ako znenia vyhotovené v súčasných jedenástich jazykoch. 

Budú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, ak boli takto uverejnené aj znenia v súčasných jazykoch. 

 

ČLÁNOK 59 
 

Nové členské štáty oznámia Komisii v súlade s článkom 33 zmluvy o Euratom do troch mesiacov od pristúpenia ustanovenia 

zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia pracovníkov a zdravia verejnosti 

na území nových členských štátov pred nebezpečenstvami z ionizujúceho žiarenia. 

 

HLAVA III 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

ČLÁNOK 60 
 

Prílohy I až XVIII, dodatky k nim a protokoly č. 1 až 10 pripojené k tomuto aktu tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. 

 

ČLÁNOK 61 
 

Vláda Talianskej republiky zašle vládam nových členských štátov overenú kópiu Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o založení 

Európskeho spoločenstva a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a zmlúv, ktorými sa menia a 

dopĺňajú, vrátane zmluvy o pristúpení Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 

k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu a k Európskemu spoločenstvu pre atómovú energiu, zmluvy o pristúpení Helénskej 

republiky k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu a k Európskemu spoločenstvu pre atómovú energiu, zmluvy o pristúpení 

Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu a k Európskemu spoločenstvu 

pre atómovú energiu, a zmluvy o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k Európskej únii 

v anglickom, dánskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, írskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, 

švédskom a talianskom jazyku.  
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Znenia týchto zmlúv vyhotovené v českom, estónskom, maďarskom, lotyšskom, litovskom, maltskom, poľskom, slovenskom 

a slovinskom jazyku sú pripojené k tomuto aktu. Tieto texty sú autentické za rovnakých podmienok ako znenia zmlúv 

uvedených v prvom odseku vyhotovené v súčasných jazykoch. 

 

ČLÁNOK 62 
 

Generálny tajomník zašle vládam nových členských štátov overenú kópiu medzinárodných dohôd uložených v archívoch 

Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie.  


