REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

SAŽETI PREGLED SADRŽAJA
UGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI
Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji je međunarodni
ugovor između država članica EU-a i Hrvatske čije je sklapanje i stupanje na
snagu pravna pretpostavka za ostvarivanje članstva Hrvatske u Europskoj uniji i
Europskoj zajednici za atomsku energiju.
Ugovorom o pristupanju utvrđuje se da Hrvatska, po njegovu stupanju na snagu,
postaje stranka temeljnih ugovora EU-a. U njemu se ujedno utvrđuju uvjeti za
primanje Hrvatske u članstvo EU-a, kao i prilagodbe primarnih i sekundarnih
propisa EU-a koje su potrebne radi tog primanja u članstvo.
Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji stupa na snagu
1. srpnja 2013. pod uvjetom da sve isprave o ratifikaciji budu položene prije
toga datuma kod talijanske Vlade.

Akt o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji
Schengenska pravna stečevina

Odredbe schengenske pravne stečevine navedene u Ugovoru obvezujuće su za
Hrvatsku i u njoj se primjenjuju od datuma pristupanja. Međutim, dio odredaba,
premda obvezujućih za Hrvatsku od datuma pristupanja, primjenjivat će se u
Hrvatskoj tek na temelju jednoglasne odluke Vijeća, a nakon provjere u skladu s
mjerodavnim schengenskim postupcima ocjenjivanja da su u Hrvatskoj
ispunjeni potrebni uvjeti za primjenu svih schengenskih pravila.
Ekonomska i monetarna unija

Hrvatska sudjeluje u Ekonomskoj i monetarnoj uniji od datuma pristupanja kao
država članica na koju se primjenjuje odstupanje u smislu članka 139. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije (UFEU).
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Sporazumi s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama

Sporazumi koje je Unija sklopila ili koje privremeno primjenjuje s trećom
zemljom ili s trećim zemljama, s međunarodnom organizacijom ili s
državljaninom treće zemlje obvezujući su za Hrvatsku od datuma pristupanja, uz
iznimku Sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne
strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba.
Od datuma pristupanja Hrvatska primjenjuje dvostrane sporazume i aranžmane
o tekstilu koje je Unija sklopila s trećim zemljama.
O potrebnim izmjenama i dopunama dvostranih sporazuma i količinskih
aranžmana za uvoz čelika, uzrokovanim ulaskom Hrvatske u EU, a koje je Unija
sklopila s trećim zemljama, pregovara se prije datuma pristupanja.
Sporazumi o ribarstvu

Od datuma pristupanja Unija upravlja sporazumima o ribarstvu koje je Hrvatska
sklopila s trećim zemljama prije pristupanja. Prava i obveze koje iz tih
sporazuma proizlaze za Hrvatsku ostaju neizmijenjeni tijekom razdoblja u
kojem se odredbe tih sporazuma privremeno zadržavaju.
Europski gospodarski prostor

Hrvatska se obvezuje pristupiti Sporazumu o Europskom gospodarskom
prostoru u skladu s člankom 128. toga Sporazuma.
CEFTA

Hrvatska se povlači iz svih sporazuma o slobodnoj trgovini s trećim zemljama,
uključujući i Srednjoeuropski ugovor o slobodnoj trgovini, kako je izmijenjen.

 Institucionalne odredbe
Europski parlament

Broj članova Europskoga parlamenta povećava se za 12 članova iz Hrvatske za
razdoblje od datuma pristupanja do kraja mandatnog razdoblja Europskoga
parlamenta 2009.–2014. Hrvatska će prije datuma pristupanja održati
neposredne opće ad hoc izbore za Europski parlament za tih 12 zastupnika.
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Europsko vijeće i Vijeće EU-a

Kada se zahtijeva da Europsko vijeće i Vijeće djeluje kvalificiranom većinom,
Hrvatska će imati 7 glasova, do 31. listopada 2014.
Europska komisija

S učinkom za razdoblje od datuma pristupanja do 31. listopada 2014. jedan
državljanin Hrvatske imenuje se u Komisiju od datuma pristupanja. Novog člana
Komisije imenuje Vijeće djelujući kvalificiranom većinom i zajedničkom
suglasnošću s predsjednikom Komisije nakon savjetovanja s Europskim
parlamentom. Mandat hrvatskog člana istječe istodobno s mandatima članova
koji obnašaju dužnost u vrijeme pristupanja.
Sud i Opći sud

Opći sud sastojat će se od 28 sudaca.
Mandati suca Suda i suca Općeg suda koji su imenovani iz Hrvatske po njezinu
pristupanju istječu 6. listopada 2015., odnosno 31. kolovoza 2013.
Europska investicijska banka

Kapital Banke iznosit će 233 247 390 000 eura. Hrvatska upisuje 854 400 000
eura.
Hrvatska predlaže 1 direktora u Upravno vijeće Banke. Mandat direktora u
Upravnom vijeću Europske investicijske banke kojega predlaže Hrvatska istječe
na kraju godišnje skupštine Vijeća guvernera tijekom koje se razmatra godišnje
izvješće za financijsku godinu 2017.
Četiri zamjenika direktora zajedničkom suglasnošću predlažu Bugarska, Češka,
Hrvatska, Cipar, Mađarska, Malta, Poljska, Slovenija i Slovačka.
Znanstveni i tehnički odbor

U skladu s Ugovorom o EZAE-u, Odbor će se sastojati od 42 člana.
Gospodarski i socijalni odbor

Do kraja mandata ili stupanja na snagu odluke iz članka 301. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije, Hrvatska će imati 9 članova Gospodarskoga i
socijalnoga odbora.
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Odbor regija

Do kraja mandata ili stupanja na snagu odluke iz članka 305. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije, Hrvatska će imati 9 članova Odbora regija.

 Financijske odredbe
Europska investicijska banka

Od datuma pristupanja Hrvatska uplaćuje (u 8 obroka od 2013. do 2018.)
sljedeći iznos koji odgovara njezinu udjelu u kapitalu koji se uplaćuje za upisani
kapital Europske investicijske banke: 42 720 000 eura.
Hrvatska u osam jednakih obroka doprinosi pričuvama i rezervacijama, u
iznosima koji odgovaraju sljedećem postotku pričuva i rezervacija: 0,368 %.
Istraživački fond za ugljen i čelik

Hrvatska uplaćuje (u četiri obroka od 2015. do 2018.) u Istraživački fond za
ugljen i čelik sljedeći iznos: 494 000 eura.
Sredstva pretpristupne pomoći

Od datuma pristupanja, nabavama, dodjelama bespovratnih sredstava i
plaćanjima za pretpristupnu financijsku pomoć u okviru komponente Pomoć u
tranziciji

i

izgradnja

institucija

i

komponente

Prekogranična

suradnja

Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), za sredstva dodijeljena prije
pristupanja, osim za prekogranične programe Hrvatska – Mađarska i Hrvatska –
Slovenija, i za pomoć u okviru prijelaznog instrumenta za jačanje institucija,
upravljaju hrvatske provedbene agencije. Ex ante kontrola nabave i dodjele
bespovratnih sredstava od strane Komisije ukida se odgovarajućom odlukom
Komisije, nakon što se Komisija uvjeri u učinkovito funkcioniranje dotičnog
sustava upravljanja i kontrole.
Odredbe o provedbi proračunskih obveza sporazuma o financiranju koje se
odnose na pretpristupnu financijsku pomoć u okviru komponenti Pomoć u
tranziciji i izgradnja institucija, Prekogranična suradnja i Ruralni razvoj IPA-e,
koje se odnose na odluke o financiranju donesene prije pristupanja, ostaju na
snazi nakon datuma pristupanja.
Za troškove revizije i evaluacije moguće je izdvojiti sredstva iz pretpristupnih
fondova u razdoblju do pet godina nakon pristupanja.
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Prijelazni instrument

Tijekom prve godine nakon pristupanja Europska unija Hrvatskoj osigurava
privremenu financijsku pomoć za razvoj i jačanje njezinih administrativnih i
pravosudnih sposobnosti u iznosu: 29 milijuna eura u 2013.
Privremeni schengenski instrument

Privremeni schengenski instrument je pomoć Hrvatskoj u financiranju mjera na
novim vanjskim granicama Unije za provedbu schengenske pravne stečevine i
nadzora vanjskih granica. Za razdoblje od 1. srpnja 2013. do 2014. Hrvatskoj se
na raspolaganje stavlja 40 milijuna eura u 2013. i 80 milijuna eura u 2014.
godini u obliku paušalnih isplata. Paušalne isplate moraju se iskoristiti u tri
godine od prve isplate.
Privremeni instrument za jačanje novčanog toka

Privremeni instrument za jačanje novčanog toka je privremeni instrument za
pomoć Hrvatskoj u poboljšanju novčanog toka u nacionalnom proračunu. Za
razdoblje od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2014. Hrvatskoj se na raspolaganje
stavlja 75 milijuna eura 2013. i 28,6 milijuna eura 2014. godine u obliku
paušalnih isplata. Svaki godišnji iznos dijeli se na jednake mjesečne obroke koji
se uplaćuju prvog radnog dana svakog mjeseca.
Strukturni fondovi i kohezijski fond

U okviru strukturnih fondova i Kohezijskog fonda u 2013. za Hrvatsku će se
rezervirati alokacija od 449,4 milijuna eura odobrenih sredstava. Jedna trećina
alokacije rezervirana je za Kohezijski fond.
Za razdoblje obuhvaćeno sljedećim financijskim okvirom, alokacije za Hrvatsku
u okviru strukturnih fondova i kohezijskog fonda izračunavaju se na temelju
pravne stečevine koja će tada biti primjenjiva. Ti se iznosi prilagođavaju u skladu
sa sljedećim rasporedom postupnog uvođenja: 70 % u 2014., 90 % u 2015.,
100 % od 2016. U mjeri u kojoj to dopuštaju ograničenja nove pravne stečevine
prilagodba se provodi kako bi se za Hrvatsku u 2014. osiguralo povećanje
sredstava od 2,33 puta u odnosu na alokaciju iz 2013. i u 2015. povećanje od
3 puta u odnosu na alokaciju iz 2013.
Europski fond za ribarstvo

Ukupna alokacija koja se stavlja na raspolaganje Hrvatskoj u okviru Europskog
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fonda za ribarstvo u 2013. iznosi 8,7 milijuna eura. Predfinanciranje u okviru
Europskog fonda za ribarstvo iznosi 25 % ukupne alokacije, isplaćeno u jednom
obroku.
Za razdoblje obuhvaćeno sljedećim financijskim okvirom alokacije za Hrvatsku
izračunavaju se na temelju pravne stečevine koja je tada primjenjiva. Ti se iznosi
tada prilagođuju u skladu sa sljedećim rasporedom postupnog uvođenja: 70 % u
2014., 90 % u 2015., 100 % počevši od 2016. U mjeri u kojoj to dopuštaju
ograničenja nove pravne stečevine, prilagodba se provodi kako bi se za Hrvatsku
u 2014. osiguralo povećanje sredstava od 2,33 puta u odnosu na alokaciju iz
2013. i u 2015. povećanje od 3 puta u odnosu na alokaciju iz 2013.
IPARD

U 2013. godini Hrvatskoj se dodjeljuje 27,7 milijuna eura u okviru komponente
ruralnog razvoja iz članka 12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 (IPARD).

 Monitoring
Komisija pozorno prati sve obveze koje je Hrvatska preuzela u pristupnim
pregovorima, uključujući one koje se moraju ostvariti prije ili do datuma
pristupanja.
Sveobuhvatno izvješće o praćenju bit će podneseno Vijeću i Europskom
parlamentu na jesen 2012. godine.
Praćenje od strane Komisije posebno se usredotočuje na obveze koje je Hrvatska
preuzela na području pravosuđa i temeljnih prava, uključujući neprekidan
razvoj evidencije ostvarenog napretka u reformi i učinkovitosti pravosuđa,
nepristranom vođenju predmeta koji se odnose na ratne zločine i u borbi protiv
korupcije; zatim na području pravde, slobode i sigurnosti, uključujući
provođenje i ispunjavanje zahtjeva Unije u pogledu upravljanja vanjskim
granicama,

policijske

suradnje,

borbe

protiv

organiziranog

kriminala,

pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima, kao i na obveze na
području

politike

tržišnog

natjecanja,

uključujući

restrukturiranje

brodograđevne industrije i sektora čelika.
Komisija objavljuje šestomjesečne ocjene do pristupanja Hrvatske o obvezama
koje je Hrvatska preuzela u tim područjima, kao sastavnom dijelu njezinih
redovitih tablica za praćenje te izvješća.
Vijeće, kvalificiranom većinom, na prijedlog Komisije, može poduzeti sve
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odgovarajuće mjere ako se tijekom procesa praćenja ustanove pitanja koja
izazivaju zabrinutost. Mjere se ne zadržavaju duže nego li je to nužno potrebno i
u svakom slučaju ukida ih Vijeće, koje postupa u skladu s istim postupkom, kad
su dotična pitanja koja izazivaju zabrinutost uspješno riješena.

 Zaštitne odredbe i mjere
Ako se, do kraja razdoblja koje traje do tri godine nakon pristupanja, u bilo
kojem sektoru gospodarstva pojave ozbiljne teškoće koje bi mogle duže potrajati
ili izazvati ozbiljno pogoršanje gospodarske situacije u nekom području,
Hrvatska može zatražiti odobrenje za poduzimanje zaštitnih mjera. U istim
okolnostima, svaka sadašnja država članica može zatražiti odobrenje za
poduzimanje zaštitnih mjera u odnosu na Hrvatsku.
Ako Hrvatska ne ispuni obveze preuzete u okviru pregovora o pristupanju,
uključujući obveze u bilo kojoj sektorskoj politici koja se odnosi na gospodarske
aktivnosti s prekograničnim učinkom, i time uzrokuje ozbiljnu povredu
funkcioniranja unutarnjeg tržišta ili prijetnju financijskim interesima Unije ili
neposrednu opasnost od takve povrede ili prijetnje, Komisija može, do kraja
razdoblja od najviše tri godine od pristupanja, na obrazloženi zahtjev države
članice ili na vlastitu inicijativu, poduzeti odgovarajuće mjere. Te mjere moraju
biti proporcionalne te se prednost daje mjerama koje najmanje ometaju
funkcioniranje unutarnjeg tržišta i, kada je prikladno, primjeni postojećih
sektorskih zaštitnih mehanizama.
Ako u Hrvatskoj postoje ozbiljni nedostaci ili neposredna opasnost od takvih
nedostataka u prenošenju ili stanju provedbe akata koje su donijele institucije
na području pravde, slobode i sigurnosti, Komisija može do kraja razdoblja od
najviše tri godine od pristupanja, na obrazloženi zahtjev države članice ili na
vlastitu inicijativu i nakon savjetovanja s državama članicama, donijeti
odgovarajuće mjere te odrediti uvjete i način njihove primjene. Te mjere mogu
biti u obliku privremene suspenzije primjene odgovarajućih odredaba i odluka u
odnosima između Hrvatske i bilo koje druge države članice ili država članica, ne
dovodeći u pitanje nastavak uske pravosudne suradnje.
Posebne prijelazne mjere

Ako su potrebne prijelazne mjere radi olakšavanja prelaska iz postojećeg
sustava u Hrvatskoj u sustav koji proizlazi iz primjene zajedničke poljoprivredne
politike prijelazne mjere mogu se donijeti tijekom razdoblja od tri godine od
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datuma pristupanja, uz mogućnost produljenja.
Ako su potrebne prijelazne mjere za olakšavanje prelaska iz postojećeg sustava
u Hrvatskoj u sustav koji proizlazi iz primjene veterinarskih, fitosanitarnih i
pravila o sigurnosti hrane Europske unije, takve mjere donosi Komisija u skladu
s odgovarajućim postupkom, kako je utvrđeno primjenjivim zakonodavstvom.
Te se mjere mogu poduzeti tijekom razdoblja od tri godine od datuma
pristupanja i njihova je primjena ograničena na to razdoblje.
Neumski koridor

Vijeće, djelujući kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije, utvrđuje uvjete
na temelju kojih se može izuzeti od obveze podnošenja izlazne skraćene
deklaracije za proizvode iz članka 28. stavka 2. UFEU-a koji napuštaju Hrvatsku
kako bi prešli preko državnog područja Bosne i Hercegovine u Neumu
(„neumski koridor“) i može izuzeti od obveze podnošenja ulazne skraćene
deklaracije za proizvode u situaciji kad oni ponovno ulaze na državno područje
Hrvatske nakon što su prešli preko državnog područja Bosne i Hercegovine u
Neumu.

Prilagodbe akata EU-a (Prilog III. Akta o pristupanju)
 Sloboda pružanja usluga
Svaka država članica priznaje dokaze o formalnoj osposobljenosti za doktora
medicine, kojima se omogućuje pristup profesionalnim djelatnostima doktora
medicine s temeljnom izobrazbom i doktora medicine specijalista, za
medicinsku sestru opće njege, za doktora dentalne medicine, za doktora
dentalne medicine specijalista, za veterinara, za primalju, za magistra farmacije i
za arhitekta, koje posjeduju državljani država članica i koje je izdala bivša
Jugoslavija, odnosno za koje je osposobljavanje započelo za Hrvatsku, prije
8. listopada 1991.
Stečena prava u primaljstvu ne primjenjuju se na sljedeće kvalifikacije stečene u
Hrvatskoj prije 1. srpnja 2013.: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog
smjera, medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera, viša medicinska
sestra primaljskog smjera, medicinska sestra primaljskog smjera, ginekološkoopstetrička primalja i primalja.

Trg N. Š. Zrinskog 7–8 – 10000 ZAGREB | Tel. (01) 45 69 964 | Faks (01) 45 51 795 | mvpei@mvpei.hr | www.mvpei.hr

—9—
Sažeti pregled sadržaja Ugovora o pristupanju
Republike Hrvatske Europskoj uniji

 Pravo intelektualnog vlasništva
Od datuma pristupanja Bugarske, Češke, Estonije, Hrvatske, Cipra, Latvije, Litve,
Mađarske, Malte, Poljske, Rumunjske, Slovenije i Slovačke, žig Zajednice koji je
registriran ili za koji je podnesena prijava prema ovoj Uredbi prije
odgovarajućih datuma pristupanja proširit će se na državno područje tih država
članica kako bi imao jednak učinak u cijeloj Zajednici.
Za svaki lijek i za svako sredstvo za zaštitu bilja zaštićeno važećim temeljnim
patentom i za koje je prvo odobrenje za stavljanje u promet kao lijeka odnosno
kao sredstva za zaštitu bilja izdano nakon 1. siječnja 2003., može se izdati
svjedodžba u Hrvatskoj, pod uvjetom da je zahtjev za izdavanje svjedodžbe
podnesen u roku od šest mjeseci od datuma pristupanja.
Od datuma pristupanja Bugarske, Češke, Estonije, Hrvatske, Cipra, Latvije, Litve,
Mađarske, Malte, Poljske, Rumunjske, Slovenije i Slovačke, dizajn Zajednice koji
je zaštićen ili za koji je podnesena prijava prema ovoj Uredbi prije odgovarajućih
datuma pristupanja proširit će se na državno područje tih država članica kako bi
imao jednak učinak u cijeloj Zajednici.

 Poljoprivreda
Samoborski bermet

Aromatizirano vino Bermet uvršteno je sa svojom zemljopisnom oznakom kao
„Samoborski bermet“ u Prilog II. Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1601/91 od 10. lipnja
1991. o utvrđivanju općih pravila definiranja, opisivanja i prezentiranja
aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na
bazi vina.
Kvote za mlijeko

Država članica
Hrvatska

Nacionalna kvota za mlijeko
(u tonama)

765,000

Za Hrvatsku se uspostavlja posebna pričuva za restrukturiranje kako je
utvrđeno u Prilogu IX. točki 2. (15.000 tona). Ta se pričuva oslobađa od 1.
travnja prve kvotne godine nakon pristupanja u mjeri u kojoj je potrošnja
mlijeka i mliječnih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima u Hrvatskoj
smanjena u razdoblju 2008. − 2012.
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Mliječna mast

Za Hrvatsku je utvrđen referentni udio mliječne masti u mlijeku u iznosu od 40,7
g/kg mlijeka.
Financijska omotnica za sektor vina

Hrvatskoj je utvrđen ukupni godišnji iznos za program potpore u sektoru vina
od 10 832 000 eura.
Vinogradarska područja

U Dodatak Priloga XI(b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007, uključujući
relevantne izmjene i dopune, uključene su sljedeće vinogradske zone Hrvatske:
Moslavina, Prigorje Bilogora, Plešivica, Pokuplje, Zagorje Međimurje, Hrvatsko
Podunavlje, Slavonija, Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora,
Sjeverna Dalmacija te Srednja i Južna Dalmacija.
Jaka alkoholna pića

Zemljopisne oznake Hrvatska loza, Hrvatska travarica, Hrvatski pelinkovac,
Hrvatska stara šljivovica, Slavonska šljivovica i Zadarski maraschino unesene su
u Uredbu (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o definiranju,
opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih
alkoholnih pića.
Kvota za šećer

Država članica

Nacionalna kvota za šećer

Hrvatska

(u tonama)

192 877,0

Korištenje nacionalne rezerve

Hrvatska ima mogućnost korištenja nacionalne rezerve tj. utvrđivanje dodatnih
prava na plaćanja u pojedinim osjetljivim sektorima, pod uvjetom da nacionalna
rezerva ne iznosi više od 20% vrijednosti nacionalne omotnice, te da se isplaćuje
i prije pristupanja.
Posebna nacionalna rezerva za razminirano zemljište u Hrvatskoj

Hrvatska će uspostaviti posebnu nacionalnu rezervu za razminirano zemljište,
koja će se koristiti za dodjelu prava na plaćanje poljoprivrednicima s
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razminiranim zemljištem vraćenim u poljoprivrednu funkciju, i to tijekom deset
godina od datuma pristupanja. Maksimalni iznos sredstava raspoređenih u
posebnu nacionalnu rezervu za razminirano zemljište jest 9 600 000 eura kroz
utvrđeno 10-godišnje razdoblje.
Izravna plaćanja za krave dojilje, ovce i koze

Hrvatska ima mogućnost isplate izravnih plaćanja povezanih s brojem grla za
najviše 105.270 grla krava dojilja te za najviše 542.651 grla ovaca i koza.
Uvođenje izravnih plaćanja

U Hrvatskoj se izravna plaćanja uvode u razdoblju 2013–2022. u skladu sa
sljedećim rasporedom:
- 25 % u 2013.

- 60 % u 2018.

- 30 % u 2014.

- 70 % u 2019.

- 35 % u 2015.

- 80 % u 2020.

- 40 % u 2016.

- 90 % u 2021.

- 50 % u 2017.

- 100 % od 2022.

Mogućnost primjene dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja do punog iznosa
potpore od prve godine članstva

Hrvatska može dopuniti izravna plaćanja do 100 % razine koja se primjenjuje u
državama članicama koje nisu nove države članice.
100 eura: minimum godišnjih izravnih plaćanja

Kao minimalni zahtjev ukupnog iznosa izravnih plaćanja u određenoj godini za
korisnike izravnih plaćanja u Hrvatskoj utvrđen je iznos od 100 eura.
Iznos financijske omotnice

Za izravna plaćanja za Hrvatsku je utvrđen godišnji iznos od 373 milijuna eura.

 Ribarstvo
Slijedom Sporazuma o pograničnom prometu i suradnji između Hrvatske i
Slovenije iz 1997. godine (SOPS), koji je na snazi od 2001. godine, nakon
pristupanja Hrvatske Europskoj uniji Hrvatska i Slovenija moći će ostvarivati
uzajamna ribolovna prava u obalnim vodama dviju zemalja u ograničenom
morskom prostoru unutar 12 milja koji je bio utvrđen SOPS-om. Ovaj je režim
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reciprocitetan i bit će ograničen u pogledu vrsta riba i načina njihova ulova
(v. donju tablicu). Primjena ovog režima, na temelju Uredbe Vijeća (EZ)
br. 2371/2002 o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru
Zajedničke ribarstvene politike, počet će tek nakon potpune provedbe
arbitražne odluke o granici koja će biti donesena sukladno Sporazumu o
arbitraži između Hrvatske i Slovenije.
Obalne vode Hrvatske
Zemljopisno područje

12 milja ograničeno na morski prostor
pod suverenitetom Hrvatske koji se
nalazi sjeverno od 45°10' sjeverne
zemljopisne širine duž obale zapadne
Istre, od vanjskog ruba teritorijalnog
mora Hrvatske, gdje ta paralela
dodiruje kopno zapadne obale Istre
(Grgatov rt Funtana)

Država članica

Slovenija

Važnost ili
posebne značajke

Vrste

Pridnene i male
pelagične vrste
uključujući
srdele i inćune

100 tona
zanajviše
25 ribarskih
plovila od kojih
je 5 opremljeno
povlačnim
mrežama
koćama

Obalne vode Slovenije
Zemljopisno područje

12 milja ograničen na morski prostor
pod suverenitetom Slovenije koji se
nalazi sjeverno od 45°10' sjeverne
zemljopisne širine duž obale zapadne
Istre, od vanjskog ruba teritorijalnog
mora Hrvatske, gdje ta paralela
dodiruje kopno zapadne obale Istre
(Grgatov rt Funtana)

Država članica

Hrvatska

Vrste

Pridnene i male
pelagične vrste
uključujući
srdele i inćune

Važnost ili
posebne značajke

100 tona za
najviše
25 ribarskih
plovila od kojih
je 5 opremljeno
povlačnim
mrežama
koćama

Za sufinanciranje projekata na hrvatskim otocima Dugom otoku, Visu, Mljetu i
Lastovu odobrena je stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za ribarstvo u
iznosu od 85 %, pri čemu se potpora može dodijeliti svim poduzećima.

 Porezi
Od 1. siječnja 2014., države članice koje nisu obuhvaćene prijelaznim
razdobljem na području oporezivanja cigareta, mogu primjenjivati količinsko
ograničenje od najmanje 300 komada cigareta, u slučaju cigareta unesenih iz
neke države članice koja primjenjuje niže trošarine. Takvo ograničenje se osim
na Hrvatsku također odnosi i na one države članice (Bugarska, Estonija, Grčka,
Latvija, Litva, Mađarska, Poljska i Rumunjska) kojima je prethodno također
odobreno, u sklopu pravne stečevine, odgovarajuće prijelazno razdoblje za
dostizanje novih zahtjeva na području oporezivanja cigareta u EU-u.
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Države članice koje ubiru trošarinu od najmanje 77 eura za 1 000 cigareta
neovisno o ponderiranoj prosječnoj maloprodajnoj cijeni, mogu od 1. siječnja
2014. primjenjivati količinsko ograničenje od najmanje 300 komada u odnosu
na cigarete unesene na njihovo državno područje bez dodatnog plaćanja
trošarina iz neke države članice koja primjenjuje nižu trošarinu.
U Direktivi Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu
vrijednost, dopunama članka 287. utvrđuje se da Hrvatska može izuzeti od
poreza na dodanu vrijednost porezne obveznike čiji godišnji promet ne prelazi
protuvrijednost u nacionalnoj valuti sljedećeg iznosa, prema tečaju na dan
pristupanja: 35 000 eura.

 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
Za Hrvatsku, nacionalni strateški referentni okvir obuhvaća razdoblje od datuma
pristupanja do 31. prosinca 2013. Hrvatska dostavlja Komisiji svoj nacionalni
strateški referentni okvir u roku od tri mjeseca od datuma pristupanja.
Za Hrvatsku, Europska komisija primjenjuje mehanizam automatskog opoziva
sredstava na sljedeći način:
i.

rok za sva još raspoloživa izdvajanja za 2010. je 31. prosinca 2013.;

ii.
iii.

rok za sva još raspoloživa izdvajanja za 2011. je 31. prosinca 2014.;

iv.

rok za sva još raspoloživa izdvajanja za 2012. je 31. prosinca 2015.;
bilo koji dio izdvajanja za 2013. koji je još uvijek raspoloživ 31. prosinca
2016. automatski se opoziva ako Komisija ne primi prihvatljiv zahtjev za
njegovu isplatu do 31. ožujka 2018.

Gornje granice koje se primjenjuju na stope sufinanciranja:
Kriteriji

Države članice

ERDF i ESF
Postotak prihvatljivih
izdataka

Države članice čiji je
prosječni BDP po
glavi stanovnika za
razdoblje od 2001. do
2003. bio ispod 85 %
prosjeka EU-25
tijekom istog
razdoblja

Bugarska, Češka,
Estonija, Grčka,
Hrvatska, Cipar,
Latvija, Litva,
Mađarska, Malta,
Poljska, Portugal,
Rumunjska, Slovenija,
Slovačka

85 % za ciljeve
konvergencije i
regionalne
konkurentnosti i
zapošljavanja

Kohezijski fond
Postotak prihvatljivih
izdataka

85 %
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Ostale trajne odredbe (Prilog IV. Akta o pristupanju)
 Pravo intelektualnog vlasništva
U odnosu na Hrvatsku, nositelj patenta ili svjedodžbe o dodatnoj zaštiti (SDZ) za
farmaceutski proizvod stečenih u nekoj državi članici u vrijeme kad se takva
zaštita za takav proizvod nije mogla steći u Hrvatskoj, ili njegov ovlaštenik, može
se pozvati na prava stečena na temelju tog patenta ili SDZ-a kako bi spriječio
uvoz i stavljanje u promet tog proizvoda u državi članici ili državama članicama
u kojima je taj proizvod zaštićen patentom ili SDZ-om, iako je on taj proizvod
prvi puta stavio u promet u Hrvatskoj ili je za to dao suglasnost.

 Tržišno natjecanje
Sljedeći programi državnih potpora i pojedinačne potpore koje su stupili na
snagu u Hrvatskoj prije dana pristupanja i koje se primjenjuju i nakon tog dana,
smatraju se od pristupanja "postojećim potporama": mjere potpore koje su
stupile na snagu prije 1. ožujka 2002., mjere potpore navedene u dodatku
Priloga IV. Akta o pristupanju, mjere potpore koje je prije dana pristupanja
ocijenila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i za koje je utvrdila da su
usklađene s pravnom stečevinom Unije te u vezi kojih Komisija nije iznijela
prigovor na temelju ozbiljne sumnje u usklađenost mjere s unutarnjim tržištem.

 Poljoprivreda i ribarstvo
Javne zalihe kojima Hrvatska raspolaže na datum pristupanja, a koje su
posljedica njezine politike potpore tržištu, preuzet će Europska unija. Za sve
zalihe, i privatne i javne, u slobodnom prometu na datum pristupanja u
Hrvatskoj, koje premašuju razinu koja se smatra uobičajenom za prijenos zaliha,
od Hrvatske se naplaćuje odgovarajući iznos u korist općeg proračuna Europske
unije.
Hrvatska mora unutar četiri mjeseca od dana pristupanja obavijestiti Komisiju o
mjerama potpore koje su stupile na snagu u Hrvatskoj prije dana pristupanja i
koje se smatraju "postojećim potporama" (programi potpora i pojedinačne
potpore koji se dodjeljuju za aktivnosti povezane s proizvodnjom i trgovinom
poljoprivrednim proizvodima i proizvodima ribarstva). Ta obavijest uključuje
podatke o pravnoj osnovi za svaku mjeru, a Komisija objavljuje popis takvih
potpora. Te se mjere potpore smatraju "postojećim potporama" tijekom
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razdoblja od tri godine od datuma pristupanja. Kada je to potrebno, Hrvatska
mijenja te mjere potpore radi usklađivanja sa smjernicama koje primjenjuje
Komisija, unutar razdoblja od tri godine od datuma pristupanja. Nakon tog
razdoblja, svaka potpora ocijenjena kao nespojiva s tim smjernicama smatra se
novom potporom.
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Prijelazne mjere (Prilog V. Akta o pristupanju)
 Slobodno kretanje robe
Odstupajući od zahtjeva kakvoće, sigurnosti primjene i djelotvornosti utvrđenih
Direktivom 2001/83/EZ o zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za
ljudsku uporabu, odobrenja za stavljanje u promet lijekova koji su na popisu (u
dodatku Priloga V. Akta o pristupanju), dana u skladu s hrvatskim
zakonodavstvom prije dana pristupanja, ostaju važeća sve do njihove obnove u
skladu s pravnom stečevinom Unije ili do isteka četiri godine od dana
pristupanja, ovisno o tome što je ranije.

 Sloboda kretanja osoba
Sadašnje države članice mogu do kraja dvogodišnjeg razdoblja nakon datuma
pristupanja primjenjivati nacionalne mjere ili mjere koje proizlaze iz dvostranih
sporazuma koje uređuju pristup hrvatskih državljana njihovim tržištima rada.
Prije kraja dvogodišnjeg razdoblja nakon datuma pristupanja, Vijeće će
preispitati djelovanje prijelaznih odredaba. Po okončanju tog preispitivanja, a
najkasnije na kraju dvogodišnjeg razdoblja nakon datuma pristupanja, sadašnje
države članice obavijestit će Komisiju o tome hoće li nastaviti primjenjivati
nacionalne mjere ili mjere koje proizlaze iz dvostranih sporazuma. Sadašnje
države članice mogu nastaviti primjenjivati te mjere do kraja petogodišnjeg
razdoblja nakon datuma pristupanja. Država članica koja zadrži nacionalne
mjere ili mjere koje proizlaze iz dvostranih sporazuma na kraju petogodišnjeg
razdoblja navedenog u stavku 2. može, u slučaju ozbiljnih poremećaja svoga
tržišta rada ili opasnosti od takvih poremećaja, a nakon što obavijesti Komisiju,
nastaviti primjenjivati te mjere do kraja razdoblja od sedam godina nakon
datuma pristupanja.
Sve dok sadašnje države članice budu primjenjivale nacionalne mjere ili mjere
koje proizlaze iz dvostranih sporazuma u skladu s gore utvrđenim prijelaznim
odredbama, Hrvatska može zadržati na snazi istovrsne mjere u odnosu na
državljane države članice ili država članica o kojima je riječ.
U svrhu rješavanja ozbiljnih poremećaja ili opasnosti od ozbiljnih poremećaja u
posebno osjetljivim uslužnim sektorima na svojim tržištima rada, Njemačka i
Austrija mogu, nakon što obavijeste Komisiju, odstupiti od prvoga stavka
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članka 56. UFEU-a kako bi, u kontekstu pružanja usluga od strane trgovačkih
društava s poslovnim nastanom u Hrvatskoj, ograničile privremeno kretanje
radnika čije pravo na zasnivanje radnog odnosa u Njemačkoj i Austriji podliježe
nacionalnim mjerama. Popis uslužnih sektora koji se mogu obuhvatiti tim
odstupanjem je: u Njemačkoj: Građevinarstvo, uključujući i s njime povezane
grane, Industrijsko čišćenje, Djelatnosti stručnjaka za unutarnje uređenje: u
Austriji: Djelatnosti hortikulturnih usluga, Rezanje, oblikovanje i završna obrada
kamena,

Proizvodnja

metalnih

konstrukcija

i

dijelova

konstrukcija,

Građevinarstvo, uključujući i s njime povezane grane, Zaštitarske djelatnosti,
Industrijsko čišćenje, Njega u kući, Socijalni rad i djelatnosti bez smještaja.

 Slobodno kretanje kapitala
Bez obzira na obveze iz ugovora na kojima se temelji Europska unija, Hrvatska
može zadržati, tijekom sedam godina od datuma pristupanja, ograničenja
utvrđena u njezinom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08, 21/10),
koja su na snazi na datum potpisivanja Ugovora o pristupanju a koja se odnose
na stjecanje vlasništva poljoprivrednog zemljišta od strane državljana druge
države članice, od strane državljana država koje su stranke Sporazuma o
Europskom gospodarskom prostoru (SEGP) i od strane pravnih osoba
osnovanih u skladu sa zakonodavstvom druge države članice ili države stranke
SEGP-a.
Samozaposleni poljoprivrednici, koji su državljani druge države članice i koji se
žele poslovno nastaniti i boraviti u Hrvatskoj, neće podlijegati ovim odredbama
niti bilo kojim drugim pravilima i postupcima osim onih kojima podliježu i
državljani Hrvatske.
Ako će nakon isteka prijelaznog razdoblja postojati ozbiljniji poremećaji ili
opasnost od ozbiljnijih poremećaja na tržištu poljoprivrednim zemljištem u
Hrvatskoj, Komisija će na zahtjev Hrvatske odlučiti o produljenju prijelaznog
razdoblja za dodatne tri godine. Produljenje može biti ograničeno na odabrana,
posebno pogođena zemljopisna područja.

 Poljoprivreda
Trgovina proizvodima pod nazivima "domaća marmelada" i "ekstra domaća
marmelada" dopuštena je na hrvatskome tržištu do isteka zaliha koje budu
postojale na datum pristupanja.
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Nacionalna se zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti koje
postoje u Hrvatskoj na datum pristupanja Europskoj uniji može nastaviti
dvanaest mjeseci od datuma pristupanja.
Hrvatskoj je dopušteno stavljanje na hrvatsko tržište ili izvoz u treće zemlje vina
pod nazivom "Mlado vino portugizac" do isteka zaliha koje budu postojale na
datum pristupanja.
Za Hrvatsku se nazivi vina objavljeni u SL C 116 od 14. travnja 2011. zaštićuju u
skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1234/2007 o uspostavljanju zajedničkog
uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim odredbama za određene
poljoprivredne proizvode, pod uvjetom pozitivnog ishoda postupka prigovora.
Odstupajući od obveze iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 u vezi s
obveznim zahtjevima za upravljanje iz Priloga II. te Uredbe, poljoprivrednici u
Hrvatskoj koji primaju izravna plaćanja dužni su u okviru višestruke sukladnosti
ispunjavati obvezne zahtjeve za upravljanje iz točaka A, B i C Priloga II. u skladu
sa sljedećim vremenskim rasporedom: od 1. siječnja 2014. zahtjeve iz točke A,
od 1. siječnja 2016. zahtjeve iz točke B i od 1. siječnja 2018. zahtjeve iz točke C.
Hrvatskoj se odobrava godišnja autonomna erga omnes kvota za uvoz
40 000 tona sirovog šećera od šećerne trske za rafiniranje tijekom razdoblja do
najviše tri tržišne godine od njezina pristupanja, i to uz plaćanje uvozne carine
od 98,00 eura po toni.

 Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika
Odstupajući od članka 6. Direktive Vijeća 1999/74/EZ, kokoši nesilice koje su u
fazi proizvodnje na datum pristupanja mogu se zadržati u kavezima koji nisu u
skladu sa strukturnim zahtjevima utvrđenim u tom članku. Hrvatska će osigurati
da upotreba takvih kaveza prestane najkasnije 12 mjeseci nakon pristupanja.
Jaja iz takvih neobogaćenih kaveza stavljat će se samo na nacionalno tržište
Hrvatske. Takva jaja i njihova pakovanja moraju biti jasno obilježeni posebnom
oznakom kojom se omogućava potrebna kontrola.
Pojedini strukturni zahtjevi u Hrvatskoj se ne primjenjuju na određene objekte u
sektorima mesa, mlijeka, ribe i nusproizvoda životinjskog podrijetla do
31. prosinca 2015. Proizvodi podrijetlom iz tih objekata smiju se stavljati samo
na nacionalno tržište Hrvatske ili na tržišta trećih zemalja u skladu s
mjerodavnim zakonodavstvom Unije, ili se mogu upotrebljavati za preradu u
objektima u Hrvatskoj također obuhvaćenim odredbama stavka (a), bez obzira
Trg N. Š. Zrinskog 7–8 – 10000 ZAGREB | Tel. (01) 45 69 964 | Faks (01) 45 51 795 | mvpei@mvpei.hr | www.mvpei.hr

— 19 —
Sažeti pregled sadržaja Ugovora o pristupanju
Republike Hrvatske Europskoj uniji

na datum stavljanja na tržište.
Hrvatska može do 31. prosinca 2014. odgoditi primjenu članka 4. stavka 1.
Direktive 2002/53/EZ i članka 4. stavka 1. Direktive 2002/55/EZ u vezi sa
stavljanjem na tržište na svojem državnom području sjemena sorata na popisu u
njezinim nacionalnim sortnim listama poljoprivrednog bilja i povrća koje nisu
službeno prihvaćene u skladu s odredbama tih Direktiva. Tijekom tog razdoblja
takvo se sjeme ne smije stavljati na tržište na državnom području ostalih država
članica.
Pošiljke proizvoda koje dolaze s državnog područja Hrvatske te se prevoze kroz
državno područje Bosne i Hercegovine kod Neuma («neumski koridor») prije
ponovnog ulaska na državno područje Hrvatske preko ulaznih točaka Klek ili
Zaton Doli, mogu se izuzeti od veterinarskih pregleda, pod uvjetom da su
ispunjeni odgovarajući zahtjevi: Hrvatska mora na datum ili prije datuma
pristupanja imati uspostavljene ulazne točke sjeverno i južno od neumskog
koridora koje su opremljene, popunjene osobljem i spremne osigurati ispunjenje
zahtjeva koji su navedeni u Ugovoru (npr. za prijevoz se mogu koristiti samo
zatvorena vozila, plombirana jedinstveno numeriranim plombama; potrebna je
uspostava registra u kojem se navodi koje su numerirane plombe pričvršćene na
koja vozila; traži se bilježenje datuma i vremena izlaska i ponovnog ulaska na
državno područje Hrvatske vozila kojima se prevoze pošiljke, itd.).

 Ribarstvo
Plovilima koja su registrirana i rade samo na području zapadne Istre
privremeno se do 30. lipnja 2014. dopušta korištenje pridnenih povlačnih mreža
koća na dubinama manjim od 50 metara na udaljenosti od najmanje 1,5 NM od
obale. Ovo se primjenjuje na području određenom kao zapadna Istra koje je
određeno od točke čije su koordinate φ=44,52135 i λ=14,29244 ravno prema
sjeveru odnosno zapadu.
Za plovila manja od 15 metara preko svega Hrvatskoj će privremeno, do
30. lipnja 2014., biti dozvoljeno korištenje pridnene povlačne mreže koće na
dubinama većim od 50 metara na udaljenosti od obale od najmanje 1 NM, uz
zadržavanje svih sada postojećih prostorno-vremenskih ograničenja koja
Hrvatska trenutačno primjenjuje.
Ograničenom broju plovila uključenih u specifičnu kategoriju negospodarskog
ribolova "mali ribolov za osobne potrebe", koji ne smije biti veći od 2 000,
dopušta se korištenje najviše 200 metara jednostrukih mreža stajaćica do
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31. prosinca 2014., pod uvjetom da se sva ostala ograničenja koja su na snazi
nastave primjenjivati. Hrvatska će najkasnije na datum pristupanja dostaviti
Komisiji popis plovila na koja se primjenjuje ovo prijelazno razdoblje, zajedno s
njihovim značajkama i kapacitetom u GT i kW.

 Prometna politika
Odstupajući od drugoga podstavka članka 4. stavka 1., ugovori o koncesiji za
obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu sklopljeni
prije datuma pristupanja Hrvatske mogu ostati na snazi do 31. prosinca 2016.
Odstupajući od članka 1. stavka 1., do 31. prosinca 2014. usluge prijevoza u
kružnim putovanjima između hrvatskih luka, brodovima do 650 bruto tona,
rezervirane su za brodove koji su upisani u upisnik brodova Republike Hrvatske
i koji viju hrvatsku zastavu, kojima upravljaju brodarska poduzeća osnovana u
skladu s hrvatskim zakonodavstvom te čije se glavno sjedište nalazi, i stvarna
kontrola se izvršava, u Hrvatskoj.
Tijekom dvogodišnjega razdoblja nakon datuma pristupanja Hrvatske, poduzeća
osnovana u Hrvatskoj isključena su iz obavljanja cestovnog prijevoza tereta u
kabotaži u drugim državama članicama. U tom razdoblju u Hrvatskoj cestovni
prijevoz tereta u kabotaži smiju obavljati samo prijevoznici s poslovnim
nastanom u državama članicama u kojima se u odnosu na poduzeća osnovana u
Hrvatskoj primjenjuje članak 8. Uredbe (EZ) br. 1072/2009 (odnosno koje su
liberalizirale svoje tržište kabotaže – načelo uzajamnosti).

 Porezi
Hrvatskoj se odobrava prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2017. za ispunjenje
zahtjeva utvrđenih u Direktivi Vijeća 92/79/EEZ od 19. listopada 1992. o
usklađivanju poreza na cigarete. Međutim, od 1. siječnja 2014. trošarina ne smije
biti niža od 77 eura za 1 000 cigareta neovisno o ponderiranoj prosječnoj
maloprodajnoj cijeni.
Hrvatska može, u skladu s uvjetima koji se primjenjuju u toj državi članici na datum
pristupanja Hrvatske, nastaviti oslobađati od PDV-a sljedeće transakcije: isporuke
građevinskog zemljišta, sa građevinama ili bez njih na njemu, do 31. prosinca 2014.;
međunarodnog prijevoza putnika dokle god se to isto oslobađanje primjenjuje u
nekoj od država članica koje su bile članice Unije prije pristupanja Hrvatske.
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 Pravda, sloboda i sigurnost
Hrvatska može zadržati granične prijelaze na zajedničkim lokacijama na svojoj
granici s Bosnom i Hercegovinom. Na tim zajedničkim graničnim prijelazima
granična policija jedne strane obavljat će kontrole ulaska i izlaska na državnom
području druge strane. Sve kontrole ulazaka i izlazaka od strane hrvatske
granične policije obavljat će se u skladu s pravnom stečevinom Unije, uključujući
obveze država članica u pogledu međunarodne zaštite i načela zabrane vraćanja
(non-refoulement).

 Okoliš
U pogledu svih letova između dva aerodroma koji se nalaze na državnom
području Hrvatske te svih letova između aerodroma koji se nalazi na državnom
području Hrvatske i aerodroma koji se nalazi u zemlji izvan područja EGP-a,
razdoblje predviđeno člankom 13. Direktive 2003/87/EZ kojom se utvrđuje
sustav trgovanja kvotama emisija stakleničkih plinova unutar Zajednice u
pogledu valjanosti kvota, za dodatne zrakoplovne djelatnosti počet će 1. siječnja
2014. Komisija će odlučiti, primjenjujući postupak iz iste odredbe, o povijesnim
emisijama iz zrakoplovstva za dodatne zrakoplovne djelatnosti u roku od šest
mjeseci od datuma pristupanja. Od 1. siječnja 2014. postotak kvota koje će se
ponuditi na aukciji za dodatne zrakoplovne djelatnosti bit će proporcionalni dio
kvota preostao nakon izračuna broja kvota koje se dodjeljuju besplatno i
izračuna broja kvota koje treba staviti na stranu kao posebnu rezervu. Zahtjeve
u vezi s dodatnim zrakoplovnim djelatnostima Hrvatska će dostaviti Komisiji do
1. srpnja 2013.
Zahtjev za smanjenjem količine biorazgradivog komunalnog otpada koji se
odlaže na odlagalištima na 75 %, 50 % odnosno 35 % ukupne količine (po
težini) biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog 1997. u Hrvatskoj se
primjenjuje u skladu sa sljedećim rokovima: do 31. prosinca 2013. udio
biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištima smanjit će se
na 75 %; do 31. prosinca 2016. udio biorazgradivog komunalnog otpada koji se
odlaže na odlagalištima smanjit će se na 50 %; do 31. prosinca 2020. udio
biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištima smanjit će se
na 35 %. Sva postojeća odlagališta u Hrvatskoj moraju ispuniti zahtjeve
Direktive 1999/31/EZ o odlaganju otpada do 31. prosinca 2018.
Zahtjevi Direktive 91/271/EEZ u pogledu sabirnih sustava i pročišćavanja
komunalnih otpadnih voda primjenjuju se u Hrvatskoj od 1. siječnja 2024., uz
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poštivanje ciljnih međurokova (31. prosinca 2018 i 31. prosinca 2020.) za
određene aglomeracije.
Zahtjevi Direktive Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kakvoći vode
namijenjene za ljudsku potrošnju u pogledu mikrobioloških parametara
primjenjuju se na određene vodoopskrbne zone u Hrvatskoj od 1. siječnja 2019.
Odstupajući od odredaba Direktive 1999/13/EZ, granične vrijednosti emisija
hlapivih organskih spojeva koji nastaju upotrebom organskih otapala u
određenim aktivnostima i postrojenjima primjenjuju se na postrojenja za koja je
ostvareno prijelazno razdoblje tek od datuma navedenih u Ugovoru (1. siječnja
2014., 1. siječnja 2015. i 1. siječnja 2016.).
Odstupajući od odredaba iste Direktive, obveza operatera da nadležnom tijelu
dokaže da se za postupke premazivanja u brodogradnji koriste najbolje
raspoložive tehnike primjenjuje se u pogledu šest brodogradilišta u Hrvatskoj
od 1. siječnja 2016.
Odstupajući od odredaba Direktive 2001/80/EZ o ograničavanju emisija
određenih onečišćujućih tvari u zrak iz velikih uređaja za loženje, granične
vrijednosti emisija za sumporov dioksid, dušikove okside i krute čestice
primjenjuju se na velike uređaje za loženje za koje je ostvareno prijelazno
razdoblje od 1. siječnja 2018.
Odstupajući od odredaba Direktive 2008/1/EZ o cjelovitom sprečavanju i
nadzoru onečišćenja, a u pogledu obveze da postrojenja moraju funkcionirati u
skladu s graničnim vrijednostima emisija, ekvivalentnim pokazateljima ili
tehničkim mjerama, na temelju najboljih raspoloživih tehnika u skladu s
člankom 2. točkom 12., zahtjevi koje treba zadovoljiti za izdavanje dozvola za
postojeća postrojenja primjenjuju se na postrojenja za koja je ostvareno
prijelazno razdoblje od 1. siječnja 2018., s određenim međurokovima za svako
pojedino postrojenje.
Odstupajući od određenih odredaba Uredbe (EZ) br. 1907/2006 o registraciji,
evaluaciji,

autorizaciji

i

ograničavanju

kemikalija,

proizvođačima

tvari,

uvoznicima i proizvođačima proizvoda s poslovnim nastanom u Hrvatskoj
odobrava se razdoblje prilagodbe u trajanju od šest mjeseci od datuma
pristupanja za prethodnu registraciju tvari u postupnom uvođenju. Datum prvog
i drugog roka za registraciju je 12 mjeseci od datuma pristupanja.
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 Ruralni razvoj
Uredba Vijeća (EZ) 1698/2005 neće se primjenjivati na Hrvatsku tijekom cijelog
programskog razdoblja 2007.–2013. (u 2013. godini Hrvatska će nastaviti koristiti
program IPARD).
U zakonskom okviru ruralnoga razvoja za programsko razdoblje 2014.–2020. u
pogledu

Hrvatske,

dodjeljuje

se

posebna

potpora

samoopskrbnim

poljoprivrednim gospodarstvima čiji su zahtjevi odobreni sukladno načelima iz
članka 34. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 do 31. prosinca 2017., pod uvjetom da
novim propisima o ruralnom razvoju za programsko razdoblje 2014.–2020. nisu
predviđene slične opće mjere i/ili potpore.
U zakonskom okviru ruralnoga razvoja za programsko razdoblje 2014.–2020. u
pogledu Hrvatske dodjeljuje se posebna potpora za lakše osnivanje i
administrativno upravljanje proizvođačkim organizacijama sukladno načelima
iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, proizvođačkim organizacijama koje je
službeno priznalo hrvatsko nadležno tijelo do 31. prosinca 2017., pod uvjetom
da novim propisima o ruralnom razvoju za programsko razdoblje 2014.–2020.
nisu predviđene slične opće mjere i/ili potpore.
U zakonskom okviru ruralnoga razvoja za programsko razdoblje 2014.–2020. u
pogledu Hrvatske, minimalni udjel Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni
razvoj (EPFRR) za program ruralnog razvoja za Leader odredit će se u prosjeku
na razinu koja je najmanje pola od postotka proračuna koji se primjenjuju na
druge države članice, ako je postavljen takav zahtjev.
U zakonskom okviru ruralnoga razvoja za programsko razdoblje 2014.–2020. u
pogledu

Hrvatske,

maksimalan

stupanj

potpore

za

osuvremenjivanje

poljoprivrednih gospodarstava jest 75 % od iznosa prihvatljivih ulaganja za
provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ za zaštitu voda od onečišćavanja
uzrokovanih nitratima iz poljoprivrednih izvora u razdoblju od najviše četiri
godine od datuma pristupanja.
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 Posebne obveze koje je Hrvatska preuzela tijekom svojih
pristupnih pregovora (navedene u članku 36. stavku 1. drugom
podstavku Akta o pristupanju)
1.

Nastaviti osiguravati učinkovitu provedbu svoje Strategije reforme
pravosuđa i Akcijskog plana.

2.

Nastaviti jačati neovisnost, odgovornost, nepristranost i profesionalizam
pravosuđa.

3.

Nastaviti poboljšavati učinkovitost pravosuđa.

4.

Nastaviti poboljšavati postupanje u domaćim predmetima ratnih zločina.

5.

Nastaviti osiguravati trajne evidencije značajnih rezultata u provedbi
utemeljenih na učinkovitim, djelotvornim i nepristranim istragama,
kaznenim progonima i sudskim presudama u predmetima organiziranog
kriminala i korupcije na svim razinama, uključujući korupciju na visokim
razinama, i u osjetljivim sektorima, kao što je javna nabava.

6.

Nastaviti poboljšavati svoje evidencije rezultata u provedbi pojačanih
preventivnih mjera u borbi protiv korupcije i sukoba interesa.

7.

Nastaviti jačati zaštitu manjina, uključujući i kroz učinkovitu provedbu
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (UZPNM).

8.

Nastaviti rješavati preostala pitanja na području povratka izbjeglica.

9.

Nastaviti poboljšavati zaštitu ljudskih prava.

10. Nastaviti u potpunosti surađivati s Međunarodnim kaznenim sudom za
bivšu Jugoslaviju.

 Obveze koje je preuzela Republika Hrvatska u vezi s
restrukturiranjem hrvatske brodograđevne industrije (iz članka
36. stavka 1. trećeg podstavka Akta o pristupanju).
Poduzetnici u sektoru brodogradnje koje je potrebno restrukturirati jesu
sljedeći:
-

Brodograđevna industrija 3. MAJ dioničko društvo, Rijeka

-

BRODOTROGIR d.d., Trogir

-

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT, dioničko društvo, Split
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-

BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA društvo s
ograničenom odgovornošću, Split

-

BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA dioničko društvo za izgradnju i
popravak brodova, Kraljevica

Hrvatska je pristala provesti restrukturiranje ovih poduzetnika putem njihove
privatizacije na temelju javnog natječaja. Ponuditelji su dostavili planove
restrukturiranja ovih poduzetnika, a prihvatile su ih Agencija za zaštitu tržišnog
natjecanja i Komisija. Planovi restrukturiranja uvrštavaju se u odgovarajuće
ugovore o privatizaciji koji će biti sklopljeni između Hrvatske i kupaca
poduzetnika (prije pristupanja Uniji).
Planovima restrukturiranja podnesenima za svakog od tih poduzetnika
određuju se ključni uvjeti koji se moraju poštovati u postupku restrukturiranja
(doprinos planu restrukturiranja iz vlastitih sredstava; smanjivanje proizvodnog
kapaciteta

poduzetnika;

ograničavanje

ukupne

godišnje

proizvodnje

poduzetnika u razdoblju od 10 godina, počevši od 1. siječnja 2011. godine, itd.).
Poduzetnici neće primati nikakve nove potpore za sanaciju ili restrukturiranje
prije isteka razdoblja od najmanje 10 godina od dana potpisivanja ugovora o
privatizaciji.
Hrvatska će Komisiji dostavljati šestomjesečna izvješća o restrukturiranju
poduzetnika, i to najkasnije 15. siječnja i 15. srpnja svake godine do kraja
razdoblja restrukturiranja. Hrvatska će dostavljati izvješća o godišnjoj
proizvodnji poduzetnika u restrukturiranju najkasnije 15. srpnja svake godine,
do kraja 2020. godine.
Nakon pristupanja, Komisija može Hrvatskoj naložiti da osigura povrat svih
potpora za sanaciju ili restrukturiranje, sa složenim kamatama, koje su
određenom poduzetniku dane od 1. ožujka 2006., u slučaju da se ne ispune u
Ugovoru jasno specificirane obveze (primjerice, ako ugovor o privatizaciji za tog
poduzetnika još nije potpisan, ili u njega nisu u cijelosti uvršteni uvjeti utvrđeni
u planu restrukturiranja, itd.).

 Obveze koje je preuzela Republika Hrvatska u vezi s
restrukturiranjem sektora čelika (iz članka 36. stavka 1. trećeg
podstavka Akta o pristupanju)
U pismu od 23. svibnja 2011. godine Hrvatska je obavijestila Komisiju da je
primila priznanje duga od proizvođača čelika CMC Sisak d.o.o., koji odgovara
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potpori za restrukturiranje koju je taj poduzetnik primio tijekom razdoblja od 1.
ožujka 2002. godine do 28. veljače 2007., uvećanoj za složene kamate. Primljena
državna potpora, bez složenih kamata, iznosi 19 117 572,36 HRK. Nakon
pristupanju Hrvatske, u slučaju da CMC Sisak d.o.o. ne isplati ukupan iznos te
potpore uvećan za složene kamate, Komisija će Hrvatskoj naložiti da osigura
povrat svih potpora za sanaciju i restrukturiranje koje su tom poduzetniku dane
od 1. ožujka 2006., sa složenim kamatama.

 PROTOKOL o određenim aranžmanima vezanim uz mogući
jednokratni prijenos Hrvatskoj jedinica dodijeljene kvote izdanih
temeljem Kyotskog protokola, kao i o s time povezanoj nadoknadi
U svjetlu specifičnih povijesnih okolnosti koje su utjecale na Hrvatsku
dogovoreno je da će se izraziti spremnost pružanja pomoći Hrvatskoj putem
jednokratnog prijenosa jedinica dodijeljene kvote (Assigned Amount Units)
izdanih temeljem Kyotskog protokola. Takav će prijenos Hrvatska morati
nadoknaditi putem prilagodbe svojih obveza temeljem Odluke br. 406/2009/EZ
kako bi se osigurala okolišna cjelovitost izbjegavanjem povećanja ukupne
količine dopuštenih emisija Unije i Hrvatske do 2020.
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Završni akt međuvladine konferencije
 Zajednička izjava država članica EU-a o potpunoj primjeni
odredaba schengenske pravne stečevine
Podrazumijeva se da usuglašeni postupci za buduću punu primjenu svih
odredaba schengenske pravne stečevine od strane Hrvatske – kako su uključeni
u Ugovor o pristupanju – ne dovode u pitanje i nemaju nikakvog utjecaja na
odluke koje treba donijeti Vijeće za punu primjenu odredaba schengenske
pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj.

 Zajednička izjava EU-a i Hrvatske o Europskom fondu za razvoj
Hrvatska će pristupiti Europskom fondu za razvoj (EFR) po stupanju na snagu
novog Višegodišnjeg financijskog okvira za suradnju nakon njezinog pristupanja
Uniji i davat će mu svoj doprinos od 1. siječnja druge kalendarske godine nakon
datuma njezina pristupanja.

 Izjava Hrvatske u vezi s prijelaznim režimom za liberalizaciju
hrvatskog tržišta poljoprivrednim zemljištem
Hrvatska izjavljuje da će, ako produljenje prijelaznog razdoblja za dodatne tri
godine bude odobreno, nastojati poduzeti potrebne korake kako bi liberalizirala
stjecanje vlasništva poljoprivrednog zemljišta u određenim područjima i prije
isteka utvrđenog trogodišnjeg razdoblja.
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