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I. SLUTAKTENS TEXT 

 

1. De befullmäktigade ombuden för 

 

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, 

 

REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, 

 

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK, 

 

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT, 

 

IRLANDS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT, 

 

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN, 

 

REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN KROATIEN, 
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REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT, 

 

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG, 

 

REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT, 

 

MALTAS PRESIDENT, 

 

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA, 

 

REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT, 

 

RUMÄNIENS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT, 
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KONUNGARIKET SVERIGES REGERING, 

 

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET 

STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND, 

 

församlade i Bryssel den nionde december tjugohundraelva för undertecknande av fördraget 

mellan Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket 

Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, 

Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, 

Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, 

Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, 

Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken 

Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland 

(Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Kroatien om Republiken Kroatiens 

anslutning till Europeiska unionen 
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har konstaterat att följande texter har utarbetats och antagits i konferensen mellan Europeiska 

unionens medlemsstater och Republiken Kroatien om Republiken Kroatiens anslutning till 

Europeiska unionen: 

 

I. Fördrag mellan Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, 

Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, 

Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, 

Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, 

Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, 

Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken 

Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien 

och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Kroatien om 

Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat anslutningsfördraget). 

 

II. 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 (nedan kallad anslutningsakten). 
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III. De texter som förtecknas nedan och som fogas till anslutningsakten: 

 

A. Bilaga I:  Förteckning över konventioner och protokoll som Republiken  

  Kroatien tillträder vid anslutningen (enligt artikel 3.4   

  i anslutningsakten) 

 

Bilaga II: Förteckning över bestämmelser i Schengenregelverket, som det 

införlivats inom Europeiska unionens ramar, och i de akter som 

grundas på Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband 

med detta, vilka ska vara bindande för och tillämpliga i  

Republiken Kroatien från och med anslutningen (enligt artikel 4.1 

i anslutningsakten) 

 

Bilaga III: Förteckning enligt artikel 15 i anslutningsakten: anpassningar av 

institutionernas akter 

 

Bilaga IV: Förteckning enligt artikel 16 i anslutningsakten: andra permanenta 

bestämmelser 

 

Bilaga V: Förteckning enligt artikel 18 i anslutningsakten: 

övergångsbestämmelser 

 

Bilaga VI: Landsbygdsutveckling (enligt artikel 35.2 i anslutningsakten) 
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Bilaga VII: Särskilda åtaganden som gjorts av Republiken Kroatien vid 

anslutningsförhandlingarna (enligt artikel 36.1 andra stycket 

i anslutningsakten) 

 

Bilaga VIII: Åtaganden som gjorts av Republiken Kroatien om omstruktureringen 

av den kroatiska varvsindustrin (enligt artikel 36.1 tredje stycket 

i anslutningsakten) 

 

Bilaga IX: Åtaganden som gjorts av Republiken Kroatien om omstruktureringen 

av stålsektorn (enligt artikel 36.1 tredje stycket i anslutningsakten) 

 

B. Protokoll om vissa överenskommelser rörande en eventuell engångsöverföring av 

utsläppsenheter som Republiken Kroatien tilldelats enligt Kyotoprotokollet och därmed 

förbunden kompensation. 
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C. Texterna på kroatiska till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen, tillsammans med de fördrag som ändrar eller kompletterar 

dessa, inklusive fördraget om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade 

konungarikets Storbritannien och Nordirland anslutning, fördraget 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 Republiken 

Slovakiens anslutning samt fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens 

anslutning. 

 

2. De höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie 

anpassningar av institutionernas akter som krävs på grund av anslutningen och uppmanar 

rådet och kommissionen att anta dessa anpassningar före anslutningen i enlighet med 

artikel 50 i anslutningsakten, enligt artikel 3.4 i anslutningsfördraget, vid behov 

kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling. 

 

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 40 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 9 von 20

www.parlament.gv.at



 

FA/TR/EU/HR/sv 10 

3. De höga fördragsslutande parterna åtar sig att till kommissionen och till varandra lämna all 

information som behövs för tillämpningen av anslutningsakten. Denna information ska vid 

behov ges i så god tid före anslutningsdagen att anslutningsakten kan tillämpas fullt ut från 

och med anslutningsdagen, särskilt när det gäller den inre marknadens funktion. Anmälan 

i god tid enligt artikel 47 i anslutningsakten om de åtgärder som antagits av Republiken 

Kroatien är härvidlag av största vikt. Kommissionen får informera Republiken Kroatien om 

när den anser det lämpligt att ta emot eller översända särskild information.  

 

De höga fördragsslutande parterna har hittills, till dagen för undertecknandet, mottagit en 

förteckning över informationsskyldigheterna på veterinärområdet. 

 

4. De befullmäktigade ombuden har noterat följande förklaringar, som fogas till denna slutakt: 

 

A. Gemensam förklaring av de nuvarande medlemsstaterna 

 

Gemensam förklaring om fullständig tillämpning av bestämmelserna 

i Schengenregelverket 

 

B. Gemensam förklaring av olika nuvarande medlemsstater 

 

Gemensam förklaring av Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Österrike om 

fri rörlighet för arbetstagare: Kroatien 

 

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 40 schwedische Schlussakte (Normativer Teil)10 von 20

www.parlament.gv.at



 

FA/TR/EU/HR/sv 11 

C. Gemensam förklaring av de nuvarande medlemsstaterna och Republiken Kroatien 

 

Gemensam förklaring om Europeiska utvecklingsfonden 

 

D. Förklaring av Republiken Kroatien 

 

Förklaring av Republiken Kroatien om övergångsordningen för liberaliseringen av 

marknaden för jordbruksmark i Kroatien 

 

5. De befullmäktigade ombuden har noterat skriftväxlingen mellan Europeiska unionen och 

Kroatien om ett informations- och samrådsförfarande angående antagandet av vissa beslut och 

andra åtgärder som ska antas under tiden fram till anslutningen, vilken skriftväxling bifogas 

denna slutakt. 
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II. FÖRKLARINGAR 

 

A. GEMENSAM FÖRKLARING AV DE NUVARANDE MEDLEMSSTATERNA 

 

Gemensam förklaring om fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket 

 

Det förutsätts att de överenskomna förfarandena för Republiken Kroatiens kommande fullständiga 

tillämpning av samtliga bestämmelser i Schengenregelverket – som kommer att ingå i fördraget om 

Republiken Kroatiens anslutning till unionen (Kroatiens anslutningsfördrag) – varken ska påverka 

eller medföra konsekvenser för det beslut rådet har att fatta om Republiken Bulgariens och 

Rumäniens fullständiga tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket. 

 

Rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens fullständiga tillämpning av bestämmelserna 

i Schengenregelverket ska fattas på grundval av det förfarande som fastställs i 2005 års fördrag om 

Bulgariens och Rumäniens anslutning till unionen och i enlighet med rådets slutsatser av 

den 9 juni 2011 om slutförandet av utvärderingen av Bulgariens och Rumäniens beredskap att 

genomföra alla Schengenregelverkets bestämmelser. 

 

De överenskomna förfarandena för Kroatiens kommande fullständiga genomförande av samtliga 

bestämmelser i Schengenregelverket – som kommer att ingå i Kroatiens anslutningsfördrag– 

innebär inte något rättsligt åtagande annat än inom ramen för Kroatiens anslutningsfördrag. 
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B. GEMENSAM FÖRKLARING AV OLIKA NUVARANDE MEDLEMSSTATER 

 

Gemensam förklaring av Förbundsrepubliken Tyskland  

och Republiken Österrike om fri rörlighet för arbetstagare: Kroatien 

 

Tyskland och Österrike tolkar, i samförstånd med kommissionen, lydelsen i punkt 12 

i övergångsbestämmelserna om fri rörlighet för arbetstagare enligt direktiv 96/71/EG i bilaga V 

avsnitt 2 till anslutningsakten som att vissa regioner i förekommande fall även kan omfatta hela det 

nationella territoriet. 

 

 

C. GEMENSAM FÖRKLARING AV DE NUVARANDE MEDLEMSSTATERNA  

OCH REPUBLIKEN KROATIEN 

 

Gemensam förklaring om Europeiska utvecklingsfonden 

 

Republiken Kroatien kommer att få tillträde till Europeiska utvecklingsfonden när den nya fleråriga 

finansieringsramen för samarbete efter landets anslutning till unionen träder i kraft och kommer att 

bidra till denna från och med den 1 januari under det andra kalenderåret efter anslutningsdagen. 
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D. FÖRKLARING AV REPUBLIKEN KROATIEN 

 

Förklaring av Republiken Kroatien om övergångsordningen  

för liberaliseringen av marknaden för jordbruksmark i Kroatien 

 

Med beaktande av övergångsarrangemangen för förvärv av jordbruksmark i Republiken Kroatien av 

fysiska och juridiska personer från EU/EES, i enlighet med bilaga V till anslutningsakten, och 

 

med beaktande av bestämmelsen om att kommissionen på Republiken Kroatiens begäran ska 

besluta om en förlängning av den sjuåriga övergångsperioden med ytterligare tre år om det finns 

tillräckliga belägg för att det vid utgången av den sjuåriga övergångsperioden kommer att föreligga 

allvarliga störningar eller hot om allvarliga störningar på marknaden för jordbruksmark i 

Republiken Kroatien, 

 

förklarar Republiken Kroatien att den, om den ovannämnda förlängningen av övergångsperioden 

beviljas, kommer att sträva efter att genomföra nödvändiga åtgärder för att liberalisera förvärv av 

jordbruksmark före utgången av den fastställda treårsperioden. 

 

 

________________ 
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III. SKRIFTVÄXLING 

MELLAN EUROPEISKA UNIONEN  

OCH REPUBLIKEN KROATIEN  

OM ETT INFORMATIONS- OCH SAMRÅDSFÖRFARANDE ANGÅENDE 

ANTAGANDET AV VISSA BESLUT OCH ANDRA ÅTGÄRDER  

SOM SKA ANTAS UNDER TIDEN FRAM TILL ANSLUTNINGEN 
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Skrivelse nr 1 

 

 

Jag återkommer till en fråga som togs upp i samband med anslutningsförhandlingarna, nämligen 

frågan om ett informations- och samrådsförfarande angående antagandet av vissa beslut och andra 

åtgärder som ska antas under tiden fram till Ert lands anslutning till Europeiska unionen. 

 

Jag bekräftar härmed att Europeiska unionen kan godta ett sådant förfarande på de villkor som 

anges i bilagan till detta brev. Detta förfarande kan tillämpas med avseende på Republiken Kroatien 

från och med den dag då anslutningskonferensen förklarar att anslutningsförhandlingarna slutgiltigt 

har avslutats. 

 

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar innehållet i denna skrivelse. 

 

Högaktningsfullt, 
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BILAGA 

 

 

Informations- och samrådsförfarande angående antagandet av vissa beslut  

och andra åtgärder som skall antas under tiden fram till anslutningen 

 

 

I. 

 

1. För att säkerställa att Republiken Kroatien i tillräcklig utsträckning hålls informerad, ska alla 

förslag, meddelanden, rekommendationer eller initiativ som är avsedda att leda till antagandet 

av Europaparlamentets och rådets rättsakter komma Kroatien till kännedom efter att ha 

överlämnats till rådet eller Europeiska rådet. 

 

2. Samråd ska hållas efter en motiverad begäran från Kroatien, i vilken denna stat tydligt ska 

ange sina intressen som framtida medlem av unionen samt sina synpunkter 

 

3. Administrativa beslut ska som regel inte ge upphov till samråd. 

 

4. Samråd ska hållas inom en interimskommitté, bestående av företrädare för unionen och för 

Kroatien. Samrådet kan även ske genom utväxling av meddelanden på elektronisk väg, 

särskilt när det gäller ärenden rörande den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, om 

inte unionen eller Kroatien lämnar en motiverad invändning mot detta. 
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5. Unionens ledamöter i interimskommittén ska vara ledamöterna i Ständiga representanternas 

kommitté eller personer som har utsetts av dem för detta ändamål. Om lämpligt får 

ledamöterna i interimskommittén utgöras av ledamöterna i Kommittén för utrikes- och 

säkerhetspolitik. Kommissionen ska vara företrädd på lämpligt sätt. 

 

6. Interimskommittén ska biträdas av anslutningskonferensens sekretariat, som ska fortsätta sin 

verksamhet för detta ändamål. 

 

7. Samråd ska hållas så snart det under den beredning som sker på unionsnivå för antagande av 

akter nämnda i punkt 1 har utarbetats gemensamma inställningar som möjliggör ett 

meningsfullt samråd. 

 

8. Om allvarliga svårigheter kvarstår efter samrådet, kan frågan på begäran av Kroatien tas upp 

på ministernivå. 

 

9. Ovanstående bestämmelser ska i tillämpliga delar också gälla för beslut som fattas av 

Europeiska investeringsbankens råd. 

 

10. Det förfarande som fastställs i ovanstående punkter ska också gälla för alla beslut som 

Kroatien fattar vilka kan komma att påverka de förpliktelser som följer av dess ställning som 

framtida medlem av unionen. 
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II. 

 

11. Unionen och Kroatien ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att Kroatiens anslutning till 

de avtal eller konventioner och protokoll som avses i artiklarna 3.4, 6.2 och 6.5 i akten om 

villkoren för Republiken Kroatiens anslutning och om anpassning av fördragen som 

Europeiska unionen grundar sig på, nedan kallad anslutningsakten, i möjligaste mån 

sammanfaller med anslutningsfördragets ikraftträdande. 

 

12. Vid förhandlingar om protokoll med de motparter som avses i artikel 6.2 andra stycket 

i anslutningsakten ska företrädare för Kroatien delta i överläggningarna som observatörer, 

tillsammans med företrädarna för de nuvarande medlemsstaterna. 

 

13. Vissa icke-preferensavtal som ingåtts av unionen och som förblir i kraft efter 

anslutningsdagen kan komma att anpassas eller justeras så att hänsyn tas till unionens 

utvidgning. Förhandlingarna om dessa anpassningar eller justeringar kommer att skötas av 

unionen i samverkan med företrädare för Kroatien, i enlighet med det förfarande som avses 

i punkt 12. 

 

 

III. 

 

14. Institutionerna ska i vederbörlig ordning upprätta de texter som avses i artikel 52 

i anslutningsakten. I detta syfte ska Kroatien i god tid förse institutionerna med översättningar 

av dessa texter. 

 

 

________________ 
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Skrivelse nr 2 

 

 

Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse med följande lydelse: 

 

”Jag återkommer till en fråga som togs upp i samband med anslutningsförhandlingarna, 

nämligen frågan om ett informations- och samrådsförfarande angående antagandet av vissa 

beslut och andra åtgärder som ska antas under tiden fram till Ert lands anslutning till 

Europeiska unionen. 

 

Jag bekräftar härmed att Europeiska unionen kan godta ett sådant förfarande på de villkor som 

anges i bilagan till detta brev. Detta förfarande kan tillämpas med avseende på Republiken 

Kroatien från och med den dag då anslutningskonferensen förklarar att 

anslutningsförhandlingarna slutgiltigt har avslutats. 

 

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar innehållet i denna 

skrivelse.” 

 

Jag bekräftar härmed att min regering godtar innehållet i denna skrivelse. 

 

Högaktningsfullt, 
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