
 

AKT O PODMIENKACH PRISTÚPENIA 

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 únia1 

Úradný vestník EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33-49; oznámenie MZV č. 185/2004 Z. z. 

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. 

                                                                        
1 Akt o podmienkach pristúpenia tvorí súčasť Zmluvy o pristúpení, ktorá bola podpísaná 16. apríla 2003 
v Aténách a nadobudla platnosť 1. mája 2004. 
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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. 

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. 
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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, podpísanej v Cotonou 23. júna 2000. 

5. Nové členské štáty sa za podmienok stanovených v tomto akte zaväzujú pristúpiť 
k Dohode o Európskom hospodárskom priestore v súlade s článkom 128 tejto dohody. 

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

Kvantitatívne 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. Kvantitatívne 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 o najviac 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 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. 
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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. 
 


