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ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ 
НА ДОГОВОРА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 
КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2005 г. 

 
ACTA FINAL 

DEL TRATADO RELATIVO A LA ADHESIÓN 
A LA UNIÓN EUROPEA 2005 

 
ZÁVĚREČNÝ AKT 

SMLOUVY O PŘISTOUPENÍ 
K EVROPSKÉ UNII 2005 

 
SLUTAKT 

TIL TRAKTATEN OM TILTRÆDELSE 
AF DEN EUROPÆISKE UNION 2005 

 
SCHLUSSAKTE 

ZUM VERTRAG ÜBER DEN BEITRITT 
ZUR EUROPÄISCHEN UNION 2005 

 
2005. AASTA 

EUROOPA LIIDUGA ÜHINEMISE LEPINGU 
LÕPPAKT 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2005 

 
FINAL ACT 

TO THE TREATY OF ACCESSION 
TO THE EUROPEAN UNION 2005 

 
ACTE FINAL 

DU TRAITE RELATIF A L'ADHESION 
A L'UNION EUROPEENNE DE 2005 

 
IONSTRAIM CHRÍOCHNAITHEACH 

AN CHONARTHA AONTACHAIS 
LEIS AN AONTAS EORPACH 2005 

 
ATTO FINALE 

DEL TRATTATO DI ADESIONE 
ALL'UNIONE EUROPEA 2005 

 
NOBEIGUMA AKTS 

LĪGUMAM 
PAR PIEVIENOŠANOS EIROPAS SAVIENĪBAI, 2005 
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2005 M. STOJIMO Į 

EUROPOS SĄJUNGĄ SUTARTIES 
BAIGIAMASIS AKTAS 

 
AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 

ZÁRÓOKMÁNYA 
2005 

 
L-ATT FINALI 

GĦAT-TRATTAT TA' L-ADEŻJONI 
MA' L-UNJONI EWROPEA 2005 

 
SLOTAKTE 

BIJ HET VERDRAG BETREFFENDE DE TOETREDING 
TOT DE EUROPESE UNIE 2005 

 
AKT KOŃCOWY 

DO TRAKTATU O PRZYSTĄPIENIU 
DO UNII EUROPEJSKIEJ 2005 

 
ACTA FINAL 

DO TRATADO DE ADESÃO 
À UNIÃO EUROPEIA DE 2005 

 
ACT FINAL 

AL TRATATULUI DE ADERARE 
LA UNIUNEA EUROPEANĂ DIN 2005 

 
ZÁVEREČNÝ AKT 

K ZMLUVE O PRISTÚPENÍ 
K EURÓPSKEJ ÚNII 2005 

 
SKLEPNA LISTINA 

POGODBE O PRISTOPU 
K EVROPSKI UNIJI 

2005 
 

EUROOPAN UNIONIIN 
LIITTYMISESTÄ 2005 TEHDYN SOPIMUKSEN 

PÄÄTÖSASIAKIRJA 
 

SLUTAKT 
TILL FÖRDRAGET OM ANSLUTNING 

TILL EUROPEISKA UNIONEN 2005 
 

1389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 44 niederländische Schlussakte (Normativer Teil) 3 von 26



AA2005/AF/TR/nl 2 

 

I. TEKST VAN DE SLOTAKTE 

 

 

1. De Gevolmachtigden van: 

 

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN, 

 

DE REPUBLIEK BULGARIJE, 

 

DE PRESIDENT VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, 

 

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN, 

 

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK ESTLAND, 

 

DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK, 

 

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE, 

 

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK, 
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DE PRESIDENT VAN IERLAND, 

 

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK, 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK CYPRUS, 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK LETLAND, 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK LITOUWEN, 

 

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG, 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK HONGARIJE, 

 

DE PRESIDENT VAN MALTA, 

 

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, 

 

DE FEDERALE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK, 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK POLEN, 

 

DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK, 
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DE PRESIDENT VAN ROEMENIË, 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SLOVENIË, 

 

DE PRESIDENT VAN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK, 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK FINLAND, 

 

DE REGERING VAN HET KONINKRIJK ZWEDEN, 

 

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-

BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND, 

 

In Luxemburg bijeen, de vijfentwintigste april tweeduizendvijf ter gelegenheid van de 

ondertekening van het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het 

Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense 

Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de 

Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, 

de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek 

Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse 

Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-

Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek Bulgarije en 

Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, 
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Hebben er akte van genomen dat de volgende teksten zijn opgesteld en aangenomen in het kader 

van de Conferentie tussen de lidstaten van de Europese Unie en de Republiek Bulgarije en 

Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie: 

 

I. het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk 

Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, 

het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek 

Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de 

Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek 

Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de 

Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd 

Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de 

Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en 

Roemenië tot de Europese Unie (hierna "het Toetredingsverdrag"); 

 

II. de tekst van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa in de Bulgaarse en de 

Roemeense taal; 
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III. het Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de 

Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (hierna "het Toetredings-

protocol"); 

 

IV. de onderstaande teksten, die aan het Toetredingsprotocol worden gehecht: 

 

A. Bijlage I:  Lijst van verdragen, overeenkomsten en protocollen waartoe 

Bulgarije en Roemenië bij toetreding toetreden (bedoeld in 

artikel 3, lid 3, van het Protocol) 

 

Bijlage II:  Lijst van de bepalingen van het Schengenacquis zoals dat in het 

kader van de Europese Unie is opgenomen en van de daarop 

voortbouwende of anderszins daarmee verband houdende 

rechtsbesluiten die voor de nieuwe lidstaten vanaf de toetreding 

bindend en toepasselijk zijn (bedoeld in artikel 4, lid 1, van het 

Protocol) 

 

Bijlage III:  Lijst bedoeld in artikel 16 van het Protocol: aanpassingen van de 

besluiten van de Instellingen 

 

Bijlage IV:  Lijst bedoeld in artikel 17 van het Protocol: aanvullende 

aanpassingen van de besluiten van de Instellingen 

 

Bijlage V:  Lijst als bedoeld in artikel 18 van het Protocol: andere 

permanente bepalingen 
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Bijlage VI: Lijst bedoeld in artikel 20 van het Protocol: 

overgangsmaatregelen, Bulgarije 

 

Bijlage VII: Lijst bedoeld in artikel 20 van het Protocol: 

overgangsmaatregelen, Roemenië 

 

Bijlage VIII: Plattelandsontwikkeling (bedoeld in artikel 34 van het Protocol) 

 

Bijlage IX:  Bijzondere door Roemenië bij de afsluiting van de toetredings-

onderhandelingen op 14 december 2004 aangegane 

verbintenissen en aanvaarde eisen (bedoeld in artikel 39 van het 

Protocol) 

 

B. De tekst van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 

Atoomenergie en de Verdragen tot wijziging of aanvulling daarvan in de 

Bulgaarse en de Roemeense taal; 

 

V. de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en 

Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond 

(hierna "de Toetredingsakte"); 

 

VI. de onderstaande teksten, die aan Toetredingsakte worden gehecht: 

 

A. Bijlage I: Lijst van verdragen, overeenkomsten en protocollen waartoe 

Bulgarije en Roemenië bij toetreding toetreden (bedoeld in 

artikel 3, lid 3, van de Toetredingsakte) 
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Bijlage II: Lijst van de bepalingen van het Schengenacquis zoals dat in het 

kader van de Europese Unie is opgenomen en van de daarop 

voortbouwende of anderszins daarmee verband houdende 

rechtsbesluiten die voor de nieuwe lidstaten vanaf de toetreding 

bindend en toepasselijk zijn (bedoeld in artikel 4, lid 1, van de 

Toetredingsakte) 

 

Bijlage III: Lijst bedoeld in artikel 19 van de Toetredingsakte: aanpassingen 

van de besluiten van de Instellingen 

 

Bijlage IV: Lijst bedoeld in artikel 20 van de Toetredingsakte: aanvullende 

aanpassingen van de besluiten van de Instellingen 

 

Bijlage V: Lijst bedoeld in artikel 21 van de Toetredingsakte: andere 

permanente bepalingen 

 

Bijlage VI: Lijst bedoeld in artikel 23 van de Toetredingsakte: 

overgangsmaatregelen, Bulgarije 

 

Bijlage VII: Lijst bedoeld in artikel 23 van de Toetredingsakte: 

overgangsmaatregelen, Roemenië 

 

Bijlage VIII: Plattelandsontwikkeling (bedoeld in artikel 34 van de 

Toetredingsakte) 
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Bijlage IX: Bijzondere door Roemenië bij de afronding van de toetredings-

onderhandelingen op 14 december 2004 aangegane verbintenissen 

en aanvaarde eisen (bedoeld in artikel 39 van de Toetredingsakte) 

 

B. de teksten van het Verdrag betreffende de Europese Unie, van het Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap en van het Verdrag tot oprichting van 

de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, alsmede de Verdragen waarbij zij 

zijn gewijzigd of aangevuld, met inbegrip van het Verdrag betreffende de 

toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk 

van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Verdrag betreffende de toetreding van 

de Helleense Republiek, het Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk 

Spanje en de Portugese Republiek, het Verdrag betreffende de toetreding van de 

Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en het 

Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek 

Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de 

Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek 

Slovenië en de Slowaakse Republiek in de Bulgaarse en de Roemeense taal. 
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2. De Hoge Verdragsluitende Partijen hebben een politiek akkoord bereikt over de ingevolge de 

toetreding vereiste aanpassingen van de besluiten van de Instellingen, en verzoeken de Raad 

en de Commissie om deze aanpassingen vóór de toetreding aan te nemen in overeenstemming 

met artikel 56 van het Toetredingsprotocol of, in voorkomend geval, met artikel 56 van de 

Toetredingsakte, als bedoeld in artikel 4, lid 3, van de Toetredingsakte, waar nodig aangevuld 

en bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkeling van het recht van de Unie. 

 

3. De Hoge Verdragsluitende Partijen verbinden zich ertoe de Commissie en elkaar alle voor de 

toepassing van het Toetredingsprotocol of, in voorkomend geval, de Toetredingsakte vereiste 

informatie toe te zenden. Waar nodig, zal die informatie tijdig vóór de toetredingsdatum 

worden verstrekt, zodat het Toetredingsprotocol of, in voorkomend geval, de Toetredingsakte 

vanaf de toetredingsdatum integraal kan worden toegepast, in het bijzonder wat betreft de 

werking van de interne markt. In dit verband is een tijdige kennisgeving in overeenstemming 

met artikel 53 van het Toetredingsprotocol of, in voorkomend geval, met artikel 53 van de 

Toetredingsakte van de door Bulgarije en Roemenië genomen maatregelen van het grootste 

belang. De Commissie kan de Republiek Bulgarije en Roemenië in kennis stellen van het 

tijdstip dat zij passend acht voor de ontvangst of de toezending van andere specifieke 

informatie. Voor de dag van ondertekening hebben de Verdragsluitende Partijen een lijst 

ontvangen met de verplichtingen op informatiegebied in verband met veterinaire vraag-

stukken. 
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4. De Gevolmachtigden hebben nota genomen van de volgende verklaringen die zijn afgelegd en 

aan deze Slotakte zijn gehecht: 

 

A. Gemeenschappelijke verklaringen van de huidige lidstaten 

 

 1. Gemeenschappelijke verklaring over het vrije verkeer van werknemers: Bulgarije 

 2. Gemeenschappelijke verklaring over zaaddragende leguminosen: Bulgarije 

3. Gemeenschappelijke verklaring over het vrije verkeer van werknemers: Roemenië 

4. Gemeenschappelijke verklaring inzake plattelandsontwikkeling: Bulgarije en 

Roemenië 

 

B. Gemeenschappelijke verklaring van de huidige lidstaten en de Commissie 

 

5. Gemeenschappelijke verklaring over de voorbereiding van Bulgarije en Roemenië 

op de toetreding 

 

C. Gemeenschappelijke verklaring van de verschillende huidige lidstaten 

 

6. Gemeenschappelijke verklaring van de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek 

Oostenrijk over het vrije verkeer van werknemers: Bulgarije en Roemenië 

 

D. Verklaring van de Republiek Bulgarije 

 

7. Verklaring van de Republiek Bulgarije over het gebruik van het cyrillisch alfabet 

in de Europese Unie 

 

5. De Gevolmachtigden hebben nota genomen van de aan deze Slotakte gehechte briefwisseling 

tussen de Europese Unie en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende een informatie- 

en overlegprocedure voor de aanvaarding van bepaalde besluiten en andere maatregelen die 

moeten worden genomen tijdens de periode die aan de toetreding voorafgaat. 
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II. VERKLARINGEN 

 

A. GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE LIDSTATEN 

 

 

1. GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

OVER HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS: BULGARIJE 

 

De Europese Unie benadrukt de sterke elementen van differentiatie en flexibiliteit in de regeling 

voor het vrije verkeer van werknemers. De lidstaten zullen ernaar streven de toegang tot de 

arbeidsmarkt krachtens de nationale wetgeving voor Bulgaarse staatsburgers te verruimen, teneinde 

de aanpassing aan het acquis te bespoedigen. Als consequentie daarvan moet de werkgelegenheid 

voor Bulgaarse staatsburgers in de Europese Unie bij de toetreding van Bulgarije aanzienlijk 

toenemen. Bovendien zullen de lidstaten van de Europese Unie de voorgestelde regeling zo goed 

mogelijk benutten om het acquis op het gebied van het vrije verkeer van werknemers zo spoedig 

mogelijk volledig toe te passen. 
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2. GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

OVER ZAADDRAGENDE LEGUMINOSEN: BULGARIJE 

 

Met betrekking tot zaaddragende leguminosen is een areaal van 18.047 ha in aanmerking genomen 

voor de berekening van het nationale maximum van Bulgarije in bijlage VIIIA van Verordening 

(EG) nr. 1782/2003 van 29 september 2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1). 

 

 

3. GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

OVER HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS: ROEMENIË 

 

De Europese Unie benadrukt de sterke elementen van differentiatie en flexibiliteit in de regeling 

voor het vrije verkeer van werknemers. De lidstaten zullen ernaar streven de toegang tot de 

arbeidsmarkt krachtens de nationale wetgeving voor Roemeense staatsburgers te verruimen, 

teneinde de aanpassing aan het acquis te bespoedigen. Als consequentie daarvan moet de 

werkgelegenheid voor Roemeense staatsburgers in de Europese Unie bij de toetreding van 

Roemenië aanzienlijk toenemen. Bovendien zullen de lidstaten van de Europese Unie de 

voorgestelde regeling zo goed mogelijk benutten om het acquis op het gebied van het vrije verkeer 

van werknemers zo spoedig mogelijk volledig toe te passen. 

1389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 44 niederländische Schlussakte (Normativer Teil) 15 von 26



AA2005/AF/TR/DC/nl 3 

 

4. GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

INZAKE PLATTELANDSONTWIKKELING: BULGARIJE EN ROEMENIË 

 

Met betrekking tot de vastleggingskredieten voor plattelandsontwikkeling uit de Afdeling Garantie 

van het EOGFL voor Bulgarije en Roemenië voor de driejarige periode 2007-2009 vermeld in 

artikel 34, lid 2, van het Toetredingsprotocol en artikel 34, lid 2, van de Toetredingsakte, neemt de 

Unie er nota van dat de volgende bedragen te verwachten zijn: 

 

        (miljoen EUR - prijzen van 2004) 

 2007 2008 2009 2007-2009 

Bulgarije 183 244 306 733 

Roemenië 577 770 961 2 308 

Totaal 760 1 014 1 267 3 041 

 

 

Na de driejarige periode 2007-2009 zullen de bedragen voor plattelandsontwikkeling voor Bulgarije 

en Roemenië gebaseerd zijn op de toepassing van bestaande voorschriften of van voorschriften die 

het resultaat zijn van inmiddels doorgevoerde beleidshervormingen. 
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B. GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

VAN DE HUIDIGE LIDSTATEN EN DE COMMISSIE 

 

 
5. GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

OVER DE VOORBEREIDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË OP DE TOETREDING 

 

De Europese Unie zal de voorbereidingen en prestaties van Bulgarije en Roemenië nauwlettend 

blijven volgen, onder meer de concrete uitvoering van de toezeggingen die zij op alle onderdelen 

van het acquis hebben gedaan. 

 

De Europese Unie memoreert de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 

16/17 december 2004, met name de punten 8 en 12 daarvan, en benadrukt dat bijzondere aandacht 

zal uitgaan naar de voorbereiding op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, mededinging en 

milieu wat Roemenië betreft, en naar de voorbereiding op het gebied van justitie en binnenlandse 

zaken wat Bulgarije betreft. De Commissie zal jaarverslagen over de vorderingen van Bulgarije en 

Roemenië op de weg naar toetreding blijven indienen, zo nodig vergezeld van aanbevelingen. De 

Europese Unie herinnert eraan dat vrijwaringsclausules voorzien in maatregelen om ernstige 

problemen aan te pakken die zich vóór, dan wel binnen drie jaar na de toetreding eventueel zouden 

voordoen. 
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C. GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

VAN VERSCHILLENDE HUIDIGE LIDSTATEN 

 

 

6. GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK 

OVER HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS: BULGARIJE EN ROEMENIË 

 

De tekst van punt 13 van de overgangsmaatregelen voor het vrije verkeer van werknemers 

overeenkomstig Richtlijn 96/71/EG in de bijlagen VI en VII bij zowel het Toetredingsprotocol als 

de Toetredingsakte wordt door de Bondsrepubliek Duitsland en de Republiek Oostenrijk in 

overeenstemming met de Commissie uitgelegd als implicerend dat "bepaalde regio's" in voor-

komend geval ook het gehele nationale grondgebied kan omvatten. 
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D. VERKLARING VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE 

 

 
7. VERKLARING VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE 

OVER HET GEBRUIK VAN HET CYRILLISCH ALFABET IN DE EUROPESE UNIE 

 

Met de erkenning van het Bulgaars als authentieke taal van de Verdragen, en tevens als officiële en 

werktaal voor gebruik in de Instellingen van de Europese Unie, wordt het cyrillisch alfabet één van 

de drie alfabetten die officieel in de Europese Unie worden gebruikt. Dit wezenlijk onderdeel van 

de culturele erfenis van Europa is een bijzondere bijdrage van Bulgarije tot de taalkundige en 

culturele diversiteit van de Unie. 

 

 

________________________ 
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III. BRIEFWISSELING 
 

 

Briefwisseling 

tussen de Europese Unie 

en de Republiek Bulgarije en Roemenië 

betreffende een informatie- en overlegprocedure 

voor de aanvaarding van bepaalde besluiten en andere maatregelen 
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Brief nr. 1 

 

 

Mevrouw, Geachte heer, 

 

Ik heb de eer te verwijzen naar de kwestie van de informatie- en overlegprocedure voor de aan-

vaarding van bepaalde besluiten en andere maatregelen die moeten worden genomen tijdens de 

periode die voorafgaat aan de toetreding van uw land tot de Europese Unie, die in het kader van de 

toetredingsonderhandelingen is besproken. 

 

Ik bevestig u bij deze dat de Europese Unie onder de in de bijlage bij deze brief genoemde voor-

waarden kan instemmen met deze procedure, die kan worden toegepast vanaf 1 oktober 2004. 

 

Ik moge U verzoeken mij te willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief 

instemt. 

 

Hoogachtend, 
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Brief nr. 2 

 

Mevrouw, Geachte heer, 

 

Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van uw brief welke als volgt luidt: 

 

"Ik heb de eer te verwijzen naar de kwestie van de informatie- en overlegprocedure voor de 
aanvaarding van bepaalde besluiten en andere maatregelen die moeten worden genomen 
tijdens de periode die voorafgaat aan de toetreding van uw land tot de Europese Unie, die in 
het kader van de toetredingsonderhandelingen is besproken. 
 
Ik bevestig u bij deze dat de Europese Unie onder de in de bijlage bij deze brief genoemde 
voorwaarden kan instemmen met deze procedure, die kan worden toegepast vanaf 
1 oktober 2004. 
 
Ik moge U verzoeken mij te willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief 
instemt.". 
 

Ik heb de eer U te bevestigen dat de inhoud van deze brief voor mijn regering aanvaardbaar is. 

 

Hoogachtend, 
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BIJLAGE 

 

 

Informatie- en overlegprocedure 

voor de aanvaarding van bepaalde besluiten en andere maatregelen 

die moeten worden genomen tijdens de periode die aan de toetreding voorafgaat 

 

I. 

 

1. Teneinde te waarborgen dat de Republiek Bulgarije en Roemenië, hierna toetredende staten te 

noemen, voldoende worden ingelicht, worden alle voorstellen, mededelingen, aanbevelingen 

of initiatieven die kunnen leiden tot besluiten van de instellingen of organen van de Europese 

Unie, na toezending aan de Raad ter kennis van de toetredende staten gebracht. 

 

2. Er wordt overleg gepleegd op een met redenen omkleed verzoek van een toetredende staat, 

die daarin zijn belangen als toekomstig lid van de Unie dient uiteen te zetten en zijn 

opmerkingen daarin neerlegt. 

 

3. Besluiten inzake beheer vormen in het algemeen geen aanleiding tot overleg. 
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4. Het overleg vindt plaats in een Interimcomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 

Unie en van de toetredende staten. Behoudens een met redenen omkleed bezwaar van een 

toetredende staat mag overleg tevens plaatsvinden in de vorm van een uitwisseling van 

berichten langs elektronische weg, in het bijzonder wat betreft het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid. 

 

5. Aan de zijde van de Unie zijn de leden van het Interimcomité de leden van het Comité van 

permanente vertegenwoordigers of diegenen die deze laatsten daarvoor aanwijzen. Waar 

dienstig, kunnen de leden van het Politiek en Veiligheidscomité de leden van het Interim-

comité zijn. De Commissie wordt uitgenodigd zich bij deze werkzaamheden te doen vertegen-

woordigen. 

 

6. Het Interimcomité wordt bijgestaan door een secretariaat, dat het secretariaat van de 

Conferentie is, dat tot dat doel in functie blijft. 

 

7. Het overleg vindt normaliter plaats zodra de voorbereidende werkzaamheden op commu-

nautair niveau met het oog op de aanvaarding van besluiten of gemeenschappelijke 

standpunten door de Raad gemeenschappelijke beleidslijnen hebben opgeleverd, en overleg 

dus nuttig kan zijn. 

 

8. Mochten er na het overleg nog ernstige moeilijkheden bestaan, dan kan het probleem op 

verzoek van een toetredende staat op ministerieel niveau worden besproken. 
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9. Bovenstaande bepalingen worden mutatis mutandis toegepast op de besluiten van de Raad 

van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank. 

 

10. De in de voorgaande punten omschreven procedure is eveneens van toepassing op alle door 

de toetredende staten te nemen besluiten die van invloed kunnen zijn op de verbintenissen die 

voortvloeien uit hun hoedanigheid van toekomstige leden van de Unie. 

 

II. 

 

11. De Unie en de Republiek Bulgarije en Roemenië nemen de nodige maatregelen om hun 

toetreding tot de in de artikelen 3, lid 3, 6, lid 2, en 6, lid 6, van de Akte betreffende de 

voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië 

tot de Europese Unie bedoelde overeenkomsten of akkoorden voorzover mogelijk, en 

overeenkomstig het in die akte bepaalde, te doen samenvallen met de inwerkingtreding van 

het Toetredingsverdrag. 

 

12. Voorzover de overeenkomsten of akkoorden tussen lidstaten slechts in de vorm van een 

ontwerp bestaan, en waarschijnlijk in het tijdvak dat aan de toetreding voorafgaat niet meer 

kunnen worden ondertekend, zullen de toetredende staten worden uitgenodigd om na de 

ondertekening van het Toetredingsverdrag volgens passende procedures deel te nemen aan de 

uitwerking, in positieve zin, en zodanig dat de sluiting daarvan wordt bevorderd, van die 

ontwerpen. 
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13. Ten aanzien van de onderhandelingen over de protocollen met de in artikel 6, lid 2, tweede 

alinea van de Akte betreffende de voorwaarden voor de toelating van de Republiek Bulgarije 

en Roemenië tot de Europese Unie genoemde medeovereenkomstsluitende landen, worden de 

vertegenwoordigers van de toetredende Staten als waarnemers bij de werkzaamheden 

betrokken, naast de vertegenwoordigers van de huidige lidstaten. 

 

14. Bepaalde door de Gemeenschap gesloten niet-preferentiële akkoorden die ook na de datum 

van toetreding blijven gelden, kunnen worden aangepast om rekening te houden met de 

uitbreiding van de Unie. De Gemeenschap zal de vertegenwoordigers van de toetredende 

staten overeenkomstig de in de vorige alinea omschreven procedure bij de onderhandelingen 

over deze aanpassing betrekken. 

 

III. 

 

15. De Instellingen van de Unie stellen tijdig de bepalingen vast die worden bedoeld in de 

artikelen 58 en 60 van het Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de 

toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie en in de artikelen 58 

en 60 van de Akte betreffende de voorwaarden voor de toelating van de Republiek Bulgarije 

en Roemenië tot de Europese Unie. Daartoe verstrekken de regeringen van de Republiek 

Bulgarije en van Roemenië de Instellingen tijdig ontwerp-vertalingen van genoemde teksten. 

 

 

__________________ 
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