
EEE/BG/RO/is 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMNINGUR 

UM ÞÁTTTÖKU LÝÐVELDISINS BÚLGARÍU OG RÚMENÍU 

Á EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐINU 
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EVRÓPUBANDALAGIÐ 

 

KONUNGSRÍKIÐ BELGÍA, 

 

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND, 

 

KONUNGSRÍKIÐ DANMÖRK, 

 

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ ÞÝSKALAND, 

 

LÝÐVELDIÐ EISTLAND, 

 

ÍRLAND, 

 

LÝÐVELDIÐ GRIKKLAND, 

 

KONUNGSRÍKIÐ SPÁNN, 

 

LÝÐVELDIÐ FRAKKLAND, 

 

LÝÐVELDIÐ ÍTALÍA, 

 

LÝÐVELDIÐ KÝPUR, 
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LÝÐVELDIÐ LETTLAND, 

 

LÝÐVELDIÐ LITHÁEN, 

 

STÓRHERTOGADÆMIÐ LÚXEMBORG, 

 

LÝÐVELDIÐ UNGVERJALAND, 

 

MALTA, 

 

KONUNGSRÍKIÐ HOLLAND, 

 

LÝÐVELDIÐ AUSTURRÍKI, 

 

LÝÐVELDIÐ PÓLLAND, 

 

LÝÐVELDIÐ PORTÚGAL, 

 

LÝÐVELDIÐ SLÓVENÍA, 

 

LÝÐVELDIÐ SLÓVAKÍA, 
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LÝÐVELDIÐ FINNLAND, 

 

KONUNGSRÍKIÐ SVÍÞJÓÐ, 

 

HIÐ SAMEINAÐA KONUNGSRÍKI STÓRA-BRETLANDS OG NORÐUR-ÍRLANDS, 

 

er nefnast „aðildarríki EB“ í því sem hér fer á eftir, 

 

ÍSLAND, 

 

FURSTADÆMIÐ LIECHTENSTEIN, 

 

KONUNGSRÍKIÐ NOREGUR, 

 

er nefnast „EFTA-ríkin“ í því sem hér fer á eftir, 

 

en ofangreind ríki nefnast einu nafni „núverandi samningsaðilar“ í því sem hér fer á eftir, 

 

og 

 

LÝÐVELDIÐ BÚLGARÍA, 

 

RÚMENÍA, 
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HAFA 

 

að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

Sáttmáli um aðild Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu (sem nefnist 

„aðildarsáttmálinn“ í því sem hér fer á eftir) var undirritaður í Lúxemborg 25. apríl árið 2005. 

 

Samkvæmt 128. gr. samningsins um Evrópskt efnahagssvæði, sem var undirritaður í Óportó 2. maí 

árið 1992, er Evrópuríki, sem gengur í bandalagið, skylt að sækja um að gerast aðili að samningnum 

um Evrópskt efnahagssvæði (er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer á eftir). 

 

Lýðveldið Búlgaría og Rúmenía hafa sótt um að gerast aðilar að EES-samningnum. 

 

Skilmálar og skilyrði fyrir slíkri aðild skulu lúta samkomulagi milli núverandi samningsaðila og 

umsóknarríkjanna. 

 

ákveðið að gera með sér svohljóðandi samning: 
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1. GR. 

 

1. Lýðveldið Búlgaría og Rúmenía öðlast hér með aðild að EES-samningnum og nefnast „nýju 

samningsaðilarnir“ í því sem hér fer á eftir. 

 

2. Um leið og samningur þessi öðlast gildi verða ákvæði EES-samningsins, með áorðnum 

breytingum samkvæmt þeim ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar sem samþykktar voru 

fyrir 1. október 2004, bindandi fyrir nýju samningsaðilana með sömu skilyrðum og fyrir núverandi 

samningsaðila og með þeim skilmálum og skilyrðum sem mælt er fyrir um í samningi þessum. 

 

3. Viðaukar við samning þennan eru óaðskiljanlegur hluti hans. 

 

 

2. GR. 

 

1. BREYTINGAR Á MEGINMÁLI EES-SAMNINGSINS 

 

a) Inngangsorð: 

 

Í stað skrár um samningsaðila komi eftirfarandi: 

 

„EVRÓPUBANDALAGIÐ, 

 

KONUNGSRÍKIÐ BELGÍA, 
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LÝÐVELDIÐ BÚLGARÍA, 

 

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND, 

 

KONUNGSRÍKIÐ DANMÖRK, 

 

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ ÞÝSKALAND, 

 

LÝÐVELDIÐ EISTLAND, 

 

ÍRLAND, 

 

LÝÐVELDIÐ GRIKKLAND, 

 

KONUNGSRÍKIÐ SPÁNN, 

 

LÝÐVELDIÐ FRAKKLAND, 

 

LÝÐVELDIÐ ÍTALÍA, 

 

LÝÐVELDIÐ KÝPUR, 

 

LÝÐVELDIÐ LETTLAND, 
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LÝÐVELDIÐ LITHÁEN, 

 

STÓRHERTOGADÆMIÐ LÚXEMBORG, 

 

LÝÐVELDIÐ UNGVERJALAND, 

 

MALTA, 

 

KONUNGSRÍKIÐ HOLLAND, 

 

LÝÐVELDIÐ AUSTURRÍKI, 

 

LÝÐVELDIÐ PÓLLAND, 

 

LÝÐVELDIÐ PORTÚGAL, 

 

RÚMENÍA 

 

LÝÐVELDIÐ SLÓVENÍA, 

 

LÝÐVELDIÐ SLÓVAKÍA, 

 

LÝÐVELDIÐ FINNLAND, 
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KONUNGSRÍKIÐ SVÍÞJÓÐ, 

 

HIÐ SAMEINAÐA KONUNGSRÍKI STÓRA-BRETLANDS OG NORÐUR-ÍRLANDS, 

 

og 

 

ÍSLAND, 

 

FURSTADÆMIÐ LIECHTENSTEIN, 

 

KONUNGSRÍKIÐ NOREGUR,“. 

 

b) 2. gr.: 

 

i) Í b-lið falli niður orðið „Lýðveldið“. 

 

ii) Eftirfarandi bætist við á eftir d-lið: 

 

„e) hugtakið „aðildarlögin frá 25. apríl 2005“ lög um aðildarskilmála Lýðveldisins 

Búlgaríu og Rúmeníu og aðlögun sáttmálanna sem mynda grundvöll 

Evrópusambandsins, sem voru samþykkt í Lúxemborg 25. apríl 2005. 
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f) hugtakið „aðildarbókunin frá 25. apríl 2005“ bókun um skilyrði og tilhögun aðildar 

Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu, sem var samþykkt í 

Lúxemborg 25. apríl 2005.“. 

 

c) 117. gr.: 

 

Í stað texta 117. gr. komi eftirfarandi: 

 

„Ákvæði um fjármagnskerfin er að finna í bókun 38, bókun 38a og viðauka við bókun 38a.“; 

 

d) 126. gr.: 

 

Í 1. mgr. falli niður orðið „Lýðveldið“. 

 

e) 129. gr.: 

 

i) Í stað annarrar undirgreinar 1. málsgreinar komi eftirfarandi: 

 

„Vegna stækkana Evrópska efnahagssvæðisins telst texti samnings þessa jafngildur á 

búlgörsku, eistnesku, lettnesku, litháísku, maltnesku, pólsku, rúmensku, slóvensku, 

slóvösku, tékknesku og ungversku.“. 
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ii) Í stað þriðju undirgreinar 1. málsgreinar komi eftirfarandi: 

 

„Textar gerða, sem vísað er til í viðaukunum, eru jafngildir á búlgörsku, dönsku, 

eistnesku, ensku, finnsku, frönsku, grísku, hollensku, ítölsku, lettnesku, litháísku, 

maltnesku, pólsku, portúgölsku, rúmensku, slóvensku, slóvösku, spænsku, sænsku, 

tékknesku, ungversku og þýsku eins og þeir birtast í Stjórnartíðindum 

Evrópusambandsins og skulu með tilliti til jafngildingar þýddir á íslensku og norsku og 

birtir í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.“. 

 

2. BREYTINGAR Á BÓKUNUM VIÐ EES-SAMNINGINN 

 

a) Bókun 4 um upprunareglur breytist sem hér segir: 

 

i) Í 1. mgr. 3. gr. falli brott tilvísun til nýrra samningsaðila. 

 

ii) Ákvæði IV. viðauka a (Texti yfirlýsingar á vörureikningi) breytist sem hér segir: 

 

aa) Eftirfarandi bætist við á undan hinni spænsku útgáfu texta yfirlýsingar á 

vörureikningi: 

 

„Búlgörsk útgáfa 

 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо 

разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези 

продукти са с преференциален произход … (2).“. 
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bb) Eftirfarandi bætist við á undan hinni slóvensku útgáfu texta yfirlýsingar á 

vörureikningi: 

 

„Rúmensk útgáfa 

 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. 

…(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste 

produse sunt de origine preferenţială … (2).“. 

 

iii) Ákvæði IV. viðauka b (Texti EUR-MED-yfirlýsingar á vörureikningi) breytist sem hér 

segir: 

 

aa) Eftirfarandi bætist við á undan hinni spænsku útgáfu texta EUR-MED-yfirlýsingar 

á vörureikningi: 

 

„Búlgörsk útgáfa 

 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо 

разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези 

продукти са с преференциален произход … (2). 
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– cumulation applied with ……… (heiti lands/landa) 

– no cumulation applied (3)“; 

 

bb) Eftirfarandi bætist við á undan hinni slóvensku útgáfu texta EUR-MED-

yfirlýsingar á vörureikningi: 

 

„Rúmensk útgáfa 

 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. 

…(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste 

produse sunt de origine preferenţială … (2). 

 

– cumulation applied with ……… (heiti lands/landa) 

– no cumulation applied (3)“; 

 

b) Ákvæði bókunar 38a breytist sem hér segir: 

 

Í stað orðsins „skal“ í 3. mgr. 4. gr. komi orðin „er heimilt að“. 
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c) Eftirfarandi bætist við í bókun 38a: 

 

„Viðauki við Bókun 38A 

UM FJÁRMAGNSKERFI EES FYRIR BÚLGARÍU OG RÚMENÍU 

 

1. GR. 

 

1. Ákvæði bókunar 38a skulu gilda um Búlgaríu og Rúmeníu að breyttu breytanda. 

 

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. gilda ekki ákvæði 6. gr. bókunar 38a. Ekki skal endurúthluta 

til annarra styrkríkja fjármunum ætluðum Búlgaríu og Rúmeníu sem eru til ráðstöfunar  án 

þess að greiðsluskuldbinding hafi myndast. 

 

3. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. gilda ekki ákvæði 7. gr. bókunar 38a. 

 

4. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. geta framlög til frjálsra félagasamtaka og aðila 

vinnumarkaðarins numið allt að 90 af hundraði verkefniskostnaðar. 
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2. GR. 

 

Fjárhæðirnar, sem aukið er við fjárframlög vegna Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu, skulu 

vera 21,5 milljónir evra fyrir Lýðveldið Búlgaríu og 50,5 milljónir evra fyrir Rúmeníu á 

tímanum frá 1. janúar 2007 til 30. apríl 2009, að báðum dögum meðtöldum, og vera til 

úthlutunar frá gildistökudegi samningsins um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á 

Evrópska efnahagssvæðinu eða samnings um að beita samningnum til bráðabirgða, og til 

skuldbindingar í einu lagi á árinu 2007.“ 

 

a) Í stað texta bókunar 44 komi eftirfarandi: 

 

„UM VERNDARRÁÐSTAFANIR Í TENGSLUM VIÐ STÆKKANIR EVRÓPSKA 

EFNAHAGSSVÆÐISINS 

 

1. Beiting 112. gr. samningsins í tengslum við almenn efnahagsleg verndarákvæði og 

verndarráðstafanir sem er að finna í tilteknu bráðabirgðafyrirkomulagi um frjálsa 

fólksflutninga og flutninga á vegum 
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Ákvæði 112. gr. samningsins gilda einnig í þeim tilvikum sem tilgreind eru eða um getur 

 

a) í ákvæðum 37. gr. aðildarlaganna frá 16. apríl 2003 og 36. gr. aðildarlaganna frá 

25. apríl 2005 eða, eftir því sem við á, aðildarbókunarinnar frá 25. apríl 2005, og 

 

b) í verndarráðstöfunum í bráðabirgðafyrirkomulaginu undir fyrirsögnunum 

„aðlögunartímabil“ í V. viðauka (Frelsi launþega til flutninga) og VIII. viðauka 

(Staðfesturéttur), í 30. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/71/EB) í XVIII. 

viðauka (Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti 

kynjanna) og í lið 26c (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3118/93) í XIII. viðauka 

(Flutningastarfsemi) og skulu tímamörk, gildissvið og áhrif vera hin sömu og mælt 

er fyrir um í þessum ákvæðum. 

 

2. Verndarákvæði sem varðar innra markaðinn 

 

Almenn tilhögun ákvarðanatöku, sem kveðið er á um í samningnum, gildir einnig 

um ákvarðanir sem framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna tekur við beitingu 38. 

gr. aðildarlaganna frá 16. apríl 2003 og 37. gr. aðildarlaganna frá 25. apríl 2005 

eða, eftir því sem við á, aðildarbókunarinnar frá 25. apríl 2005.“. 
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3. GR. 

 

1. Allar breytingar, sem verða á gerðum sem stofnanir bandalagsins hafa samþykkt og 

felldar hafa verið inn í EES-samninginn, samkvæmt lögum um aðildarskilmála Lýðveldisins 

Búlgaríu og Rúmeníu og aðlögun sáttmálanna sem mynda grundvöll Evrópusambandsins eða, 

eftir því sem við á, bókun um skilyrði og tilhögun aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu 

að Evrópusambandinu, eru hér með felldar inn í EES-samninginn og verða hluti af honum. 

 

2. Í þessu skyni bætist eftirfarandi undirliður við í þeim liðum viðauka og bókana við EES-

samninginn sem hafa að geyma tilvísanir til gerða sem samþykktar hafa verið af viðkomandi 

stofnunum bandalagsins: 

 

„– 1 2005 SA: Lög um aðildarskilmála Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu og aðlögun 

sáttmálanna sem mynda grundvöll Evrópusambandsins, samþykkt 25. apríl árið 2005 

(Stjtíð. ESB L 157, 21.6.2005, bls. 203).“. 

 

3. Ef sáttmáli um stjórnarskrá Evrópuríkja öðlast gildi skal eftirfarandi undirliður um leið 

koma í stað undirliðarins sem um getur í 2. mgr.: 

 

„– 1 2005 SP: Bókun um skilyrði og tilhögun aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að 

Evrópusambandinu, samþykkt 25. apríl árið 2005 (Stjtíð. ESB L 157, 21.6.2005, bls. 

29).“. 
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4. Þegar undirliðurinn, sem um getur í 2. og 3. mgr., er fyrsti undirliður viðkomandi liðar 

skal setja á undan honum orðin „ , eins og henni var breytt með:“. 

 

5. Í viðauka A við samning þennan eru taldir upp þeir liðir í viðaukum og bókunum við 

EES-samninginn sem breyta þarf með því að skjóta inn textanum sem um getur í 2., 3. og 4. 

mgr. 

 

6. Reynist nauðsynlegt vegna þátttöku nýju samningsaðilanna að aðlaga gerðir sem felldar 

hafa verið inn í EES-samninginn fyrir gildistökudag samnings þessa og sé þann 

aðlögunartexta ekki að finna í samningi þessum verður staðið að þeirri aðlögun í samræmi við 

málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í EES-samningnum. 

 

 

4. GR. 

 

1. Það fyrirkomulag, sem er að finna í lögum um aðildarskilmála Lýðveldisins Búlgaríu og 

Rúmeníu og aðlögun sáttmálanna sem mynda grundvöll Evrópusambandsins og kveðið er á 

um í viðauka B við samning þennan, er hér með fellt inn í EES-samninginn og telst hluti af 

honum. 

 

2. Ef sáttmáli um stjórnarskrá Evrópuríkja öðlast gildi skal fyrirkomulagið, sem kveðið er á 

um í viðauka B, um leið teljast gilda um bókun um skilyrði og tilhögun aðildar Lýðveldisins 

Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu. 
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3. Staðið verður að hverju því fyrirkomulagi, sem varðar EES-samninginn og um getur í 

lögum um aðildarskilmála Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu og aðlögun sáttmálanna sem 

mynda grundvöll Evrópusambandsins eða, eftir því sem við á, bókun um skilyrði og tilhögun 

aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu, en er ekki getið í viðauka B 

við samning þennan, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í EES-

samningnum. 

 

 

5. GR. 

 

Öllum aðilum að samningi þessum er heimilt að leggja fyrir sameiginlegu EES-nefndina hvert 

það mál sem varðar túlkun hans eða beitingu. Sameiginlegu EES-nefndinni ber að taka málið 

til athugunar með það fyrir augum að finna lausn sem stuðlar að góðri framkvæmd EES-

samningsins. 

 

 

6. GR. 

 

1. Núverandi samningsaðilar og nýju samningsaðilarnir skulu fullgilda eða samþykkja 

samning þennan í samræmi við reglur sínar um málsmeðferð. Skjöl um fullgildingu eða 

samþykki skulu afhent aðalskrifstofu ráðs Evrópusambandsins til vörslu. 
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2. Samning þessi öðlast gildi daginn eftir að síðasta skjal um fullgildingu eða samþykki 

núverandi samningsaðila eða nýs samningsaðila er afhent til vörslu, að því tilskildu að 

eftirfarandi samningar og bókanir, sem tengjast honum, öðlist gildi sama dag: 

 

a) Samningur í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins og Konungsríkisins Noregs um 

samstarfsáætlun um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Búlgaríu. 

 

b) Samningur í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins og Konungsríkisins Noregs um 

samstarfsáætlun um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Rúmeníu. 

 

c) Viðbótarbókun við samning milli Efnahagsbandalags Evrópu og Lýðveldisins Íslands 

vegna aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu og 

 

d) Viðbótarbókun við samning milli Efnahagsbandalags Evrópu og Konungsríkisins 

Noregs vegna aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu. 
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7. GR. 

 

Samningur þessi, sem er gerður í einu frumriti á búlgörsku, dönsku, eistnesku, ensku, finnsku, 

frönsku, grísku, hollensku, ítölsku, lettnesku, litháísku, maltnesku, pólsku, portúgölsku, 

rúmensku, slóvensku, slóvösku, spænsku, sænsku, tékknesku, ungversku, þýsku, íslensku og 

norsku, og er hver þessara texta jafngildur, skal afhentur aðalskrifstofu ráðs 

Evrópusambandsins til vörslu og sendir skrifstofan ríkisstjórn hvers samningsaðila staðfest 

endurrit. 
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