
AA2005/AF/TR/X 1 

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 
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SLUTAKT 
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I. SLUTAKTENS TEXT 

 

 

1. De befullmäktigade ombuden för 

 

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, 

 

REPUBLIKEN BULGARIEN, 

 

REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, 

 

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK, 

 

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT, 

 

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN, 

 

REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT, 
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IRLANDS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT, 

 

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG, 

 

REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT, 

 

MALTAS PRESIDENT, 

 

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA, 

 

REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT, 
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RUMÄNIENS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT, 

 

REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT, 

 

KONUNGARIKET SVERIGES REGERING, 

 

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET 

STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND, 

 

församlade i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem för undertecknande av 

fördraget mellan Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, 

Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket 

Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken 

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

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

Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket 

Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens 

medlemsstater) och Republiken Bulgarien och Rumänien om Republiken Bulgariens och 

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

Europeiska unionens medlemsstater och Republiken Bulgarien och Rumänien om 

Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen: 

 

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

Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, 

Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken 

Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, 

Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken 

Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken 

Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket 

Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken 

Bulgarien och Rumänien om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till 

Europeiska unionen (nedan kallat "anslutningsfördraget"). 

 

II. Texterna på bulgariska och rumänska till fördraget om upprättande av en konstitution 

för Europa. 
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III. Protokoll om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens 

anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat "anslutningsprotokollet"). 

 

IV. De texter som anges nedan och som fogas till anslutningsprotokollet: 

 

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

Rumänien tillträder vid anslutningen (enligt artikel 3.3 i 

protokollet) 

 

 Bilaga II: Förteckning över bestämmelser i Schengenregelverket, som det 

införlivats inom Europeiska unionens ramar, och i de rättsakter som 

grundas på Schengenregelverket eller som på annat sätt har 

samband med detta, vilka skall vara bindande och tillämpliga i de 

nya medlemsstaterna från och med anslutningen (enligt artikel 4.1 i 

protokollet) 

 

 Bilaga III: Förteckning enligt artikel 16 i protokollet: anpassningar av 

institutionernas rättsakter 

 

 Bilaga IV: Förteckning enligt artikel 17 i protokollet: ytterligare anpassningar 

av institutionernas rättsakter 

 

 Bilaga V: Förteckning enligt artikel 18 i protokollet: andra permanenta 

bestämmelser 
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 Bilaga VI: Förteckning enligt artikel 20 i protokollet: övergångsbestämmelser 

för Bulgarien 

 

 Bilaga VII: Förteckning enligt artikel 20 i protokollet: övergångsbestämmelser 

för Rumänien 

 

 Bilaga VIII: Landsbygdsutveckling (enligt artikel 34 i protokollet) 

 

 Bilaga IX: Särskilda åtaganden som gjorts och krav som godtagits av 

Rumänien vid avslutandet av anslutningsförhandlingarna 

den 14 december 2004 (enligt artikel 39 i protokollet) 

 

 B. Texterna på rumänska och bulgariska till fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen, tillsammans med de fördrag som ändrar eller 

kompletterar detta. 

 

 V. Akt om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning och om 

anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen (nedan kallad 

"anslutningsakten"). 

 

 VI. De texter som anges nedan och som fogas till anslutningsakten: 

 

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

Rumänien tillträder vid anslutningen (enligt artikel 3.3 i 

anslutningsakten) 
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 Bilaga II: Förteckning över bestämmelser i Schengenregelverket, som det 

införlivats inom Europeiska unionens ramar, och i de rättsakter som 

grundas på Schengenregelverket eller som på annat sätt har 

samband med detta, vilka skall vara bindande och tillämpliga i de 

nya medlemsstaterna från och med anslutningen (enligt artikel 4.1 i 

anslutningsakten) 

 

Bilaga III: Förteckning enligt artikel 19 i anslutningsakten: anpassningar av 

institutionernas rättsakter 

 

Bilaga IV: Förteckning enligt artikel 20 i anslutningsakten: ytterligare 

anpassningar av institutionernas rättsakter 

 

Bilaga V: Förteckning enligt artikel 21 i anslutningsakten: andra permanenta 

bestämmelser 

 

 Bilaga VI: Förteckning enligt artikel 23 i anslutningsakten: 

övergångsbestämmelser för Bulgarien 

 

Bilaga VII: Förteckning enligt artikel 23 i anslutningsakten: 

övergångsbestämmelser för Rumänien 

 

 Bilaga VIII: Landsbygdsutveckling (enligt artikel 34 i anslutningsakten) 
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 Bilaga IX: Särskilda åtaganden som gjorts och krav som godtagits av 

Rumänien vid avslutandet av anslutningsförhandlingarna 

den 14 december 2004 (enligt artikel 39 i anslutningsakten) 

 

 B. Texterna på bulgariska och rumänska till fördraget om Europeiska unionen, 

fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och fördraget om 

upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, tillsammans med de fördrag 

som ändrar eller kompletterar dessa, inklusive fördraget om Konungariket 

Danmarks, Irlands och Förenade konungarikets Storbritannien och Nordirland 

anslutning, fördraget om Republiken Greklands anslutning, fördraget om 

Konungariket Spaniens och Republiken Portugals anslutning, fördraget om 

Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges 

anslutning samt fördraget om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 

Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken 

Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och 

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

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

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

artikel 56 i anslutningsprotokollet eller artikel 56 i anslutningsakten, enligt artikel 4.3 

i anslutningsfördraget, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till 

unionsrättens utveckling. 

 

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

information som behövs för tillämpningen av anslutningsprotokollet eller anslutningsakten. 

Denna information skall ges i så god tid före anslutningsdagen att anslutningsprotokollet eller 

anslutningsakten kan tillämpas fullt ut från och med anslutningsdagen, särskilt när det gäller 

den inre marknadens funktion. Anmälan i god tid enligt artikel 53 i anslutningsprotokollet 

eller artikel 53 i anslutningsakten om de åtgärder som antagits av Bulgarien och Rumänien är 

härvidlag av största vikt. Kommissionen får informera Republiken Bulgarien och Rumänien 

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

fördragsslutande parterna har hittills, fram till dagen för undertecknandet, mottagit en 

förteckning över informationsskyldigheterna på veterinärområdet. 
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4. De befullmäktigade ombuden har noterat följande förklaringar som fogas till denna slutakt: 

 

A. Gemensamma förklaringar av de nuvarande medlemsstaterna 

 

1. Gemensam förklaring om fri rörlighet för arbetstagare: Bulgarien 

2. Gemensam förklaring om trindsädesslag: Bulgarien 

3. Gemensam förklaring om fri rörlighet för arbetstagare: Rumänien 

4. Gemensam förklaring om landsbygdsutveckling: Bulgarien och Rumänien 

 

B. Gemensam förklaring av de nuvarande medlemsstaterna och kommissionen 

 

5. Gemensam förklaring om Bulgariens and Rumäniens förberedelser inför 

anslutningen 

 

C. Gemensam förklaring av olika nuvarande medlemsstater 

 

6. Gemensam förklaring av Tyskland och Österrike om fri rörlighet för arbetstagare: 

Bulgarien och Rumänien 

 

D. Förklaring av Bulgarien 

 

7. Förklaring av Bulgarien om användning av det kyrilliska alfabetet i Europeiska 

unionen 

 

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

Bulgarien och Rumänien om ett informations- och samrådsförfarande angående antagandet av 

vissa beslut och andra åtgärder som skall antas under tiden fram till anslutningen, vilken 

skriftväxling bifogas denna slutakt. 
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II. FÖRKLARINGAR 

 

A. GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR AV DE NUVARANDE MEDLEMSSTATERNA 

 

 

1. GEMENSAM FÖRKLARING  

OM FRI RÖRLIGHET FÖR ARBETSTAGARE: BULGARIEN 

 

Europeiska unionen betonar de starka inslagen av differentiering och flexibilitet i arrangemanget för 

arbetstagares fria rörlighet. Medlemsstaterna skall sträva efter att ge bulgariska medborgare ökat 

tillträde till arbetsmarknaden enligt sin nationella lagstiftning, så att tillnärmningen till regelverket 

påskyndas. Som följd av detta bör bulgariska medborgares anställningsmöjligheter inom Europeiska 

unionen förbättras avsevärt vid Bulgariens anslutning. Dessutom kommer EU:s medlemsstater att 

på bästa sätt utnyttja det föreslagna arrangemanget för att så snart som möjligt nå fram till full 

tillämpning av regelverket på området fri rörlighet för arbetstagare. 
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2. GEMENSAM FÖRKLARING  

OM TRINDSÄDESSLAG: BULGARIEN 

 

Med avseende på trindsädesslag har en areal på 18 047 ha använts för beräkningen av Bulgariens 

nationella tak i bilaga VIIIa till förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 

(EUT L 270, 21.10.2003, s. 1). 

 

 

3. GEMENSAM FÖRKLARING 

OM FRI RÖRLIGHET FÖR ARBETSTAGARE: RUMÄNIEN 

 

Europeiska unionen betonar de starka inslagen av differentiering och flexibilitet i arrangemanget för 

arbetstagares fria rörlighet. Medlemsstaterna skall sträva efter att ge rumänska medborgare ökat 

tillträde till arbetsmarknaden enligt sin nationella lagstiftning, så att tillnärmningen till regelverket 

påskyndas. Som följd av detta bör rumänska medborgares anställningsmöjligheter inom Europeiska 

unionen förbättras avsevärt vid Rumäniens anslutning. Dessutom kommer EU:s medlemsstater att 

på bästa sätt utnyttja det föreslagna arrangemanget för att så snart som möjligt nå fram till full 

tillämpning av regelverket på området fri rörlighet för arbetstagare. 
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4. GEMENSAM FÖRKLARING 

OM LANDSBYGDSUTVECKLING: BULGARIEN OCH RUMÄNIEN 

 

När det gäller åtagandebemyndigandena för landsbygdsutveckling från garantisektionen vid EUGFJ 

för Bulgarien och Rumänien under treårsperioden 2007–2009 enligt artikel 34.2 i 

anslutningsprotokollet och artikel 34.2 i anslutningsakten, noterar unionen att följande anslag kan 

förväntas: 

 

(miljoner EUR, 2004 års priser) 
 2007 2008 2009 2007–2009 

Bulgarien 183 244 306 733 

Rumänien 577 770 961 2 308 

Totalt 760 1 014 1 267 3 041 

 

 

Bulgariens och Rumäniens anslag för landsbygdsutveckling efter treårsperioden 2007–2009 

kommer att grundas på befintliga bestämmelser eller bestämmelser till följd av eventuella reformer 

av politiken under denna tid. 
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B. GEMENSAM FÖRKLARING 

AV DE NUVARANDE MEDLEMSSTATERNA OCH KOMMISSIONEN 

 

 

5. GEMENSAM FÖRKLARING 

OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS FÖRBEREDELSER INFÖR ANSLUTNINGEN 

 

Europeiska unionen kommer att fortsätta att noga övervaka Bulgariens och Rumäniens 

förberedelser och framsteg, bland annat det faktiska genomförandet av åtaganden på regelverkets 

alla områden. 

 

Europeiska unionen erinrar om ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet 

den 16−17 december 2004, särskilt under punkterna 8 och 12, där det betonas att i fråga om 

Rumänien kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt förberedelserna på områdena rättsliga och 

inrikes frågor, konkurrens och miljö, och i fråga om Bulgarien kommer särskild uppmärksamhet att 

ägnas åt området rättsliga och inrikes frågor. Kommissionen kommer även fortsättningsvis att lägga 

fram årliga rapporter om Bulgariens och Rumäniens framsteg på vägen mot anslutning tillsammans 

med rekommendationer om så är lämpligt. Europeiska unionen erinrar om att åtgärder för att 

bemöta allvarliga problem som kan uppstå antingen före anslutningen eller under de tre första åren 

efter anslutningen föreskrivs i skyddsklausuler. 
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C. GEMENSAM FÖRKLARING  

AV OLIKA NUVARANDE MEDLEMSSTATER 

 

 

6. GEMENSAM FÖRKLARING 

AV TYSKLAND OCH ÖSTERRIKE 

OM FRI RÖRLIGHET FÖR ARBETSTAGARE: BULGARIEN OCH RUMÄNIEN 

 

Tyskland och Österrike tolkar, i samförstånd med kommissionen, lydelsen i punkt 13 

i övergångsbestämmelserna om fri rörlighet för arbetstagare enligt direktiv 96/71/EG i bilagorna VI 

och VII till både anslutningsprotokollet och anslutningsakten som att "vissa regioner" i 

förekommande fall även kan omfatta hela det nationella territoriet. 
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D. FÖRKLARING AV BULGARIEN 

 

 

7. FÖRKLARING AV BULGARIEN  

OM ANVÄNDNING AV DET KYRILLISKA ALFABETET I EUROPEISKA UNIONEN 

 

Genom att bulgariska erkänns som ett giltigt språk i fördragen samt ett officiellt språk och ett 

arbetsspråk i Europeiska unionens institutioner, kommer det kyrilliska alfabetet att bli ett av de 

tre alfabet som officiellt används i Europeiska unionen. Denna väsentliga del av Europas kulturarv 

innebär ett särskilt bulgariskt bidrag till unionens språkliga och kulturella mångfald. 

 

 

________________________ 
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III. SKRIFTVÄXLING 
 

 

Skriftväxling 
mellan Europeiska unionen 

och Bulgarien och Rumänien 

om ett informations- och samrådsförfarande 

angående antagandet av vissa beslut och andra åtgärder 

som skall antas under tiden fram till anslutningen 

 

 

 

 

1389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - schwedische Schlussakte  (Normativer Teil)20 von 26



 

AA2005/AF/TR/EL1/sv 1 

 

Skrivelse nr 1 

 

 

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

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

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

 

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

anges i bilagan till denna skrivelse. Detta förfarande kan tillämpas från och med 

den 1 oktober 2004. 

 

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

 

Högaktningsfullt 
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Skrivelse nr 2 

 

 

Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse med följande lydelse: 

 

"Jag återkommer till en fråga som togs upp i samband med anslutningsförhandlingarna, 
nämligen frågan om ett informations- och samrådsförfarande angående antagandet av vissa 
beslut och andra åtgärder som skall antas under tiden fram till Ert lands anslutning till 
Europeiska unionen. 
 
Jag bekräftar härmed att Europeiska unionen kan godta ett sådant förfarande på de villkor som 
anges i bilagan till denna skrivelse. Detta förfarande kan tillämpas från och med 
den 1 oktober 2004. 
 
Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar innehållet i denna 
skrivelse." 

 

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

 

Högaktningsfullt 
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BILAGA 

 

 

Informations- och samrådsförfarande 

angående antagandet av vissa beslut och andra åtgärder 

som skall antas under tiden fram till anslutningen 

 

I. 

 

1. För att säkerställa att Bulgarien och Rumänien, nedan kallade "de anslutande staterna", 

i tillräcklig utsträckning hålls informerade, skall de underrättas om varje förslag, meddelande, 

rekommendation eller initiativ som kan leda till beslut av Europeiska unionens institutioner 

eller organ, efter det att förslaget, meddelandet, rekommendationen eller initiativet har 

överlämnats till rådet. 

 

2. Samråd skall hållas efter en motiverad begäran från en anslutande stat, i vilken denna stat 

tydligt skall ange sina intressen som framtida medlem av unionen samt sina synpunkter. 

 

3. Administrativa beslut skall i princip inte ge upphov till samråd. 
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4. Samråd skall hållas inom en interimskommitté bestående av företrädare för unionen och för 

de anslutande staterna. Samrådet kan även ske genom utväxling av meddelanden på 

elektronisk väg, särskilt när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, om 

inte en anslutande stat lämnar en motiverad invändning mot detta. 

 

5. Unionens ledamöter i interimskommittén skall vara ledamöterna i Ständiga representanternas 

kommitté eller personer som utsetts av dem för detta ändamål. När så är lämpligt får 

ledamöterna vara ledamöterna i Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik. Kommissionen 

skall uppmanas att vara företrädd vid dessa överläggningar. 

 

6. Interimskommittén skall biträdas av förhandlingskonferensens sekretariat, som skall fortsätta 

sin verksamhet för detta ändamål. 

 

7. Samråd skall normalt hållas så snart det under den beredning som sker på unionsnivå för 

rådets antagande av beslut eller gemensamma ståndpunkter har utarbetats gemensamma 

inställningar som möjliggör ett meningsfullt samråd. 

 

8. Om allvarliga svårigheter kvarstår efter samrådet kan frågan på begäran från en anslutande 

stat tas upp på ministernivå. 
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9. Ovanstående bestämmelser skall i tillämpliga delar också gälla för beslut som fattas av 

Europeiska investeringsbankens råd. 

 

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

anslutande staterna fattar och som kan komma att påverka de förpliktelser som följer av deras 

ställning som framtida medlemmar av unionen. 

 

II. 

 

11. Unionen och Bulgarien och Rumänien skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att deras 

anslutning till de avtal och konventioner som avses i artiklarna 3.3, 6.2 och 6.6 i protokollet 

om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till 

Europeiska unionen och i artiklarna 3.3, 6.2 och 6.6 i akten om villkoren för 

Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning så nära som möjligt, och på de villkor som 

anges i det protokollet, sammanfaller med anslutningsfördragets ikraftträdande. 

 

12. Om avtalen eller konventionerna mellan medlemsstaterna endast existerar i form av utkast 

och troligen inte kan undertecknas under tiden fram till anslutningen, kommer de anslutande 

staterna att uppmanas att, efter undertecknandet av anslutningsfördraget och i enlighet med 

lämpliga förfaranden och i positiv anda, delta vid utarbetandet av dessa utkast på ett sådant 

sätt att ingåendet underlättas. 
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13. Vid förhandlingar med motparter om de protokoll som avses i artikel 6.2 andra stycket 

i protokollet om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens 

anslutning till Europeiska unionen och i artikel 6.2 andra stycket i akten och villkoren för 

Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning, skall företrädare för de anslutande staterna 

delta i överläggningarna som observatörer, tillsammans med företrädarna för de nuvarande 

medlemsstaterna. 

 

14. Vissa icke-preferensavtal som ingåtts av gemenskapen och som förblir i kraft efter dagen för 

anslutningen kan komma att anpassas eller justeras så att hänsyn tas till unionens utvidgning. 

Förhandlingarna om dessa anpassningar eller justeringar kommer att skötas av gemenskapen 

i samverkan med företrädare för de anslutande staterna, i enlighet med förfarandet i 

föregående punkt. 

 

III. 

 

15. Institutionerna skall i vederbörlig ordning upprätta de texter som avses i artiklarna 58 och 60 

i protokollet om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens 

anslutning till Europeiska unionen och i artiklarna 58 och 60 i akten om villkoren för 

Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning. I detta syfte skall Bulgariens och 

Rumäniens regeringar i god tid förelägga institutionerna översättningar av dessa texter. 

 

 

________________ 
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