
AF/EEE/BG/RΟ/DC/el 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
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AF/EEE/BG/RΟ/DC/el 2 

 

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΥΡΩΣΗ 

ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, 

ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

 

Τα παρόντα συµβαλλόµενα µέρη και τα νέα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης 

κύρωσης ή έγκρισης της συµφωνίας για τη συµµετοχή της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της 

Ρουµανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο από τα παρόντα συµβαλλόµενα µέρη και τα νέα 

συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς κανόνες τους ώστε να 

διασφαλιστεί η καλή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. 
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AF/EEE/BG/RΟ/DC/el 3 

 

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

 

Οι µεταβατικές ρυθµίσεις που προβλέπονται στη Συνθήκη Προσχώρησης περιλαµβάνονται στη 

συµφωνία ΕΟΧ και λήγουν την ίδια ηµεροµηνία που θα έληγαν εάν η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του ΕΟΧ είχε πραγµατοποιηθεί ταυτόχρονα την 1η Ιανουαρίου 2007. 
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AF/EEE/BG/RΟ/DC/el 4 

 

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, 

ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

 

1. Τα πιστοποιητικά καταγωγής που εκδίδονται κανονικά από κράτος ΕΖΕΣ ή από νέο 

συµβαλλόµενο µέρος στο πλαίσιο προτιµησιακής συµφωνίας που έχει συναφθεί µεταξύ των 

κρατών ΕΖΕΣ και του νέου συµβαλλόµενου µέρους ή στο πλαίσιο µονοµερών εθνικών 

νοµοθετηµάτων κράτους ΕΖΕΣ ή νέου συµβαλλόµενου µέρους, θεωρούνται πιστοποιητικά 

προτιµησιακής καταγωγής ΕΟΧ, εφόσον: 

 

α) το πιστοποιητικό καταγωγής και τα έγγραφα µεταφοράς έχουν εκδοθεί το αργότερο την 

παραµονή της προσχώρησης του νέου συµβαλλόµενου µέρους στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, 

 

β) το πιστοποιητικό καταγωγής υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές εντός τεσσάρων 

µηνών από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας. 
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AF/EEE/BG/RΟ/DC/el 5 

 

Εάν τα εµπορεύµατα έχουν δηλωθεί για εισαγωγή από κράτος ΕΖΕΣ ή νέο συµβαλλόµενο 

µέρος σε, αντίστοιχα, νέο συµβαλλόµενο µέρος ή κράτος ΕΖΕΣ πριν από την ηµεροµηνία 

προσχώρησης του νέου συµβαλλόµενου µέρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο 

προτιµησιακών συµφωνιών που ίσχυαν τότε µεταξύ κράτους ΕΖΕΣ και νέου συµβαλλόµενου 

µέρους, το πιστοποιητικό καταγωγής που έχει εκδοθεί αναδροµικά στο πλαίσιο αυτών των 

συµφωνιών µπορεί επίσης να γίνεται αποδεκτό στα κράτη ΕΖΕΣ ή τα νέα συµβαλλόµενα 

µέρη, εφόσον υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές εντός τεσσάρων µηνών από την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας. 

 

2. Τα κράτη ΕΖΕΣ, αφενός, και η ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουµανία, αφετέρου, 

εξουσιοδοτούνται να φυλάσσουν τις άδειες µε τις οποίες παρέχεται η ιδιότητα του 

«εγκεκριµένου εξαγωγέα» στο πλαίσιο συµφωνιών που έχουν συναφθεί µεταξύ των κρατών 

ΕΖΕΣ, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, αφετέρου, υπό τον 

όρο ότι οι εγκεκριµένοι εξαγωγείς εφαρµόζουν τους κανόνες καταγωγής ΕΟΧ. 

 

Οι άδειες αυτές αντικαθίστανται από τα κράτη ΕΖΕΣ και τη ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας και 

τη Ρουµανία, το αργότερο ένα έτος µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας, µε 

νέες άδειες που εκδίδονται σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο πρωτόκολλο 4 της 

συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. 

 

3. Οι αιτήσεις για µεταγενέστερο έλεγχο του πιστοποιητικού καταγωγής που έχει εκδοθεί στο 

πλαίσιο των προτιµησιακών συµφωνιών και ρυθµίσεων που αναφέρονται πιο πάνω στις 

παραγράφους 1 και 2 πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τις αρµόδιες αρχές των κρατών ΕΖΕΣ 

και των νέων συµβαλλόµενων µερών για χρονικό διάστηµα τριών ετών από την έκδοση του 

σχετικού πιστοποιητικού καταγωγής και ο έλεγχος µπορεί να διενεργείται από τις εν λόγω 

αρχές επί χρονικό διάστηµα τριών ετών µετά την αποδοχή του πιστοποιητικού καταγωγής. 
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AF/EEE/BG/RΟ/DC/el 6 

 

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

 

1. Στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων για τη διεύρυνση του ΕΟΧ, άρχισαν διαβουλεύσεις 

µεταξύ των παρόντων συµβαλλόµενων µερών και των νέων συµβαλλόµενων µερών για να 

εξετάσουν κατά πόσον είναι αναγκαίο να προσαρµοστούν οι διµερείς εµπορικές 

παραχωρήσεις σχετικά µε τα γεωργικά προϊόντα και τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα στα 

σχετικά τµήµατα της συµφωνίας ΕΟΧ ή στις σχετικές διµερείς συµφωνίες µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, αντίστοιχα, 

στο πλαίσιο της διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

2. Τα παρόντα συµβαλλόµενα µέρη και τα νέα συµβαλλόµενα µέρη εξέτασαν τους όρους 

πρόσβασης στην αγορά για κάθε προϊόν ξεχωριστά και συµφώνησαν ότι δεν θα προστεθεί 

στις υφιστάµενες συµφωνίες καµία πρόσθετη εµπορική παραχώρηση σχετικά µε τα γεωργικά 

προϊόντα και τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα στο πλαίσιο της διεύρυνσης. 

 

3. Τα παρόντα συµβαλλόµενα µέρη και τα νέα συµβαλλόµενα µέρη συµφώνησαν ότι η 

Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία δεν θα προβάλουν αξιώσεις, απαιτήσεις ή αιτήµατα 

και δεν θα τροποποιήσουν ούτε θα ανακαλέσουν παραχωρήσεις σύµφωνα µε τα άρθρα XXIV 

παράγραφος 6 και XXVIII της συµφωνίας GATT του 1994 για γεωργικά προϊόντα σε σχέση 

µε τη συγκεκριµένη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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AF/EEE/BG/RΟ/DC/el 7 

 

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

Τα παρόντα συµβαλλόµενα µέρη και τα νέα συµβαλλόµενα µέρη, 

 

− Σχετικά µε τις τοµεακές προσαρµογές όσον αφορά το Λιχτενστάιν στον τοµέα της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των προσώπων που θεσπίσθηκαν µε την απόφαση της Μικτής Επιτροπής του 

ΕΟΧ αριθ. 191/1999 και τροποποιήθηκαν µε τη συµφωνία για τη συµµετοχή της Τσεχικής 

∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας 

της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της 

∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας 

και της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, της 14ης Οκτωβρίου 

2003, 

 

− ∆ιαπιστώνοντας τη συνεχή αύξηση των αιτήσεων εκ µέρους υπηκόων των κρατών µελών της 

ΕΚ και των κρατών ΕΖΕΣ που διαµένουν στο Λιχτενστάιν, οι οποίες υπερβαίνουν τον 

καθαρό ρυθµό µετανάστευσης που καθορίζεται στο προαναφερθέν καθεστώς, 

 

− Εκτιµώντας ότι η συµµετοχή της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στον ΕΟΧ έχει ως 

αποτέλεσµα να επικαλούνται περισσότεροι υπήκοοι αυτών των κρατών το δικαίωµα της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων όπως προβλέπεται στη συµφωνία ΕΟΧ, 

 

συµφωνούν να λάβουν δεόντως υπόψη την πραγµατική αυτή κατάσταση καθώς και την 

αµετάβλητη ικανότητα απορρόφησης του Λιχτενστάιν, όταν θα επανεξετάσουν τις τοµεακές 

προσαρµογές στα παραρτήµατα V και VIII της συµφωνίας ΕΟΧ. 
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AF/EEE/BG/RΟ/DC/el 8 

 

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 38A 

 

 

Τα παρόντα συµβαλλόµενα µέρη και τα νέα συµβαλλόµενα µέρη υπενθυµίζουν ότι δεν πρέπει να 

καλύπτονται σε κάθε δικαιούχο κράτος όλοι οι τοµείς προτεραιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 

3 του πρωτοκόλλου 38α. 
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AF/EEE/BG/RΟ/DC/el 9 

 

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

 

 

Τα παρόντα συµβαλλόµενα µέρη και τα νέα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι οι διάφορες 

ρυθµίσεις για τη χρηµατοδοτική συνεισφορά που συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο της διεύρυνσης του 

ΕΟΧ δεν αποτελούν προηγούµενο για την περίοδο µετά τη λήξη τους στις 30 Απριλίου 2009. 
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AF/EEE/BG/RΟ/DC/el 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΛΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΝΟΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
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AF/EEE/BG/RΟ/DC/el 11 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ 

 

 

Τα κράτη ΕΖΕΣ λαµβάνουν υπόψη τις δηλώσεις, οι οποίες είναι σηµαντικές για τη συµφωνία για 

τον ΕΟΧ και επισυνάπτονται στην Τελική Πράξη της Συνθήκης µεταξύ του Βασιλείου του 

Βελγίου, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, του Βασιλείου της ∆ανίας, της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας 

της Γερµανίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Βασιλείου της 

Ισπανίας, της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας, της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου 

∆ουκάτου του Λουξεµβούργου, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, 

του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, 

της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας, 

της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου της 

Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, (κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής ´Ένωσης) και της 

∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, για την προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της 

Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τα κράτη ΕΖΕΣ τονίζουν ότι οι δηλώσεις, οι οποίες είναι σηµαντικές για τη συµφωνία ΕΟΧ και 

είναι προσαρτηµένες στην Τελική Πράξη της Συνθήκης που αναφέρεται στην προηγούµενη 

παράγραφο δεν µπορούν να ερµηνεύονται ή να εφαρµόζονται κατά τρόπο που αντιβαίνει στις 

υποχρεώσεις των παρόντων συµβαλλόµενων µερών και των νέων συµβαλλόµενων µερών που 

απορρέουν από την παρούσα συµφωνία ή τη συµφωνία ΕΟΧ. 
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AF/EEE/BG/RΟ/DC/el 12 

 

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Τα κράτη ΕΖΕΣ τονίζουν τα ισχυρά στοιχεία της διαφοροποίησης και ευελιξίας των διατάξεων για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων. Επιδιώκουν να παράσχουν µεγαλύτερη πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας στους υπηκόους της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στο 

πλαίσιο του εθνικού δικαίου, µε σκοπό την επιτάχυνση της προσέγγισης του κεκτηµένου. Κατά 

συνέπεια, οι ευκαιρίες απασχόλησης στα κράτη ΕΖΕΣ για τους υπηκόους της ∆ηµοκρατίας της 

Βουλγαρίας και της Ρουµανίας θα πρέπει να αυξηθούν σηµαντικά µε την προσχώρηση αυτών των 

κρατών. Επίσης, τα κράτη ΕΖΕΣ θα χρησιµοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τις προτεινόµενες 

διατάξεις ώστε, το συντοµότερο δυνατό, να εφαρµοσθεί πλήρως το κεκτηµένο στον τοµέα της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων. Για το Λιχτενστάιν, αυτό θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα 

µε τις ειδικές διατάξεις όπως προβλέπεται στις τοµεακές προσαρµογές του παραρτήµατος V 

(ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων) και του παραρτήµατος VIII (δικαίωµα εγκατάστασης) 

της συµφωνίας ΕΟΧ. 
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AF/EEE/BG/RΟ/DC/el 13 

 

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ∆ΗΛΩΣΗ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 38Α 

 

 

Η κυβέρνηση του Λιχτενστάιν, 

 

– Αναφερόµενη στην προσθήκη στο πρωτόκολλο 38α,  

 

– Υπενθυµίζοντας ότι η Βουλγαρία και η Ρουµανία θα πρέπει να απολαύουν εξίσου των 

συνεισφορών από τα κράτη ΕΖΕΣ για τη µείωση των οικονοµικών και κοινωνικών 

ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ως τα δικαιούχα κράτη που αναφέρονται στο 

άρθρο 5 του πρωτοκόλλου 38α, και λαµβάνοντας υπόψη την κλείδα κατανοµής που 

προβλέπεται σ’ αυτό το άρθρο,  

 

– Επισηµαίνοντας ότι τα κράτη ΕΖΕΣ κατέβαλαν εξαιρετική προσπάθεια στο πλαίσιο του 

χρηµατοδοτικού µηχανισµού ΕΟΧ για την αύξηση της χρηµατοδότησης υπέρ της Βουλγαρίας 

και της Ρουµανίας, 

 

∆ηλώνει ότι συνάγει ότι κατά την προβλεπόµενη επανεξέταση του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου 38α 

κάθε τυχόν συµφωνηθείσα περαιτέρω χρηµατοδοτική ρύθµιση θα λάβει υπόψη την ήδη 

επιτευχθείσα µείωση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων, ώστε να µειωθούν ανάλογα οι 

συνεισφορές, εάν ένα ή περισσότερα από τα σηµερινά δικαιούχα κράτη δεν πληρούν πλέον τις 

προϋποθέσεις για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο τέτοιας ρύθµισης. 

 

 

____________________ 
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