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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN 

DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN 

DE REPUBLIEK BULGARIJE EN ROEMENIË 

AAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE 

 

 

De huidige overeenkomstsluitende partijen en de nieuwe overeenkomstsluitende partijen 

benadrukken dat het van groot belang is dat alle partijen tijdig tot bekrachtiging of goedkeuring 

overgaan van de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië 

aan de Europese Economische Ruimte, overeenkomstig hun grondwettelijke vereisten, teneinde 

aldus het goed functioneren van de Europese Economische Ruimte te kunnen waarborgen. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE DE DATUM WAAROP 

DE OVERGANGSREGELINGEN VERSTRIJKEN 

 

 

De overgangsregelingen van het Toetredingsverdrag worden overgenomen in de EER-overeen-

komst en verstrijken op dezelfde datum als die waarop zij zouden zijn verstreken indien de 

uitbreiding van de Europese Unie en die van de EER gelijktijdig hadden plaatsgevonden op 

1 januari 2007. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE 

OORSPRONGSREGELS NA DE INWERKINGTREDING 

VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN 

DE REPUBLIEK BULGARIJE EN ROEMENIË 

AAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE 

 

 

1. Een bewijs van oorsprong dat is afgegeven door een EVA-staat of een nieuwe overeenkomst-

sluitende partij krachtens een preferentiële overeenkomst tussen de EVA-staten en die nieuwe 

overeenkomstsluitende partij of krachtens de unilaterale nationale wetgeving van een 

EVA-staat of een nieuwe overeenkomstsluitende partij geldt als bewijs van preferentiële 

EER-oorsprong, mits: 

 

 a) het bewijs van oorsprong en de vervoersdocumenten uiterlijk op de dag vóór de datum 

van toetreding van de nieuwe overeenkomstsluitende partij tot de Europese Unie zijn 

afgegeven; 

 

 b) het bewijs van oorsprong binnen vier maanden na de inwerkingtreding van de 

Overeenkomst aan de douaneautoriteiten wordt overgelegd. 
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 Wanneer goederen uit een EVA-staat of een nieuwe overeenkomstsluitende partij vóór de 

datum waarop de nieuwe overeenkomstsluitende partij tot de Europese Unie is toegetreden, 

ten invoer zijn aangegeven in een nieuwe overeenkomstsluitende partij respectievelijk een 

EVA-staat in het kader van een preferentiële regeling die op dat tijdstip tussen een EVA-staat 

en een nieuwe overeenkomstsluitende partij van kracht is, wordt een bewijs van oorsprong 

dat krachtens die regeling achteraf is afgegeven eveneens in de EVA-staten en de nieuwe 

overeenkomstsluitende partijen aanvaard, mits dit bewijs binnen vier maanden na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst aan de douaneautoriteiten wordt overgelegd. 

 

2. Vergunningen waarmee de status van "toegelaten exporteur" is toegekend in het kader van 

overeenkomsten tussen de EVA-staten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije en Roemenië, 

anderzijds, mogen door de EVA-staten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije of Roemenië, 

anderzijds, worden gehandhaafd, mits de toegelaten exporteurs de EER-oorsprongsregels 

toepassen. 

 

 Deze vergunningen worden door de EVA-staten en de Republiek Bulgarije en Roemenië 

uiterlijk één jaar na de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst vervangen door 

nieuwe vergunningen, die worden afgegeven overeenkomstig de voorwaarden van Protocol 4 

bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. 

 

3. Verzoeken om controle achteraf van bewijzen van oorsprong die krachtens de in de leden 1 

en 2 bedoelde preferentiële overeenkomsten en regelingen zijn afgegeven, worden door de 

bevoegde autoriteiten van de EVA-staten en de nieuwe overeenkomstsluitende partijen 

aanvaard tot drie jaar na de afgifte van het bewijs van oorsprong, en kunnen door deze 

autoriteiten tot drie jaar na de aanvaarding van het bewijs van oorsprong worden ingediend. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE DE HANDEL IN LANDBOUWPRODUCTEN EN 

VERWERKTE LANDBOUWPRODUCTEN 

 

 

1. In de context van de onderhandelingen over de uitbreiding van de EER is overleg gepleegd 

tussen de huidige overeenkomstsluitende partijen en de nieuwe overeenkomstsluitende 

partijen, teneinde na te gaan of het noodzakelijk is om de bilaterale handelsconcessies voor 

landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten in de relevante onderdelen van de 

EER-overeenkomst of de relevante bilaterale overeenkomsten tussen de Europese 

Gemeenschap en IJsland, Liechtenstein of Noorwegen, aan te passen in het licht van de 

uitbreiding van de Europese Unie. 

 

2. De huidige overeenkomstsluitende partijen en de nieuwe overeenkomstsluitende partijen 

hebben per product de voorwaarden inzake markttoegang onderzocht en zijn overeengekomen 

dat in de context van de uitbreiding geen extra handelsconcessies voor landbouwproducten of 

verwerkte landbouwproducten aan de bestaande overeenkomsten worden toegevoegd. 

 

3. De huidige overeenkomstsluitende partijen en de nieuwe overeenkomstsluitende partijen zijn 

overeengekomen dat IJsland, Liechtenstein en Noorwegen zich ertoe verbinden geen claim, 

verzoek of beroep in te dienen, of concessies te wijzigen of in te trekken op grond van de 

artikelen XXIV.6 en XXVIII van de GATT 1994 naar aanleiding van deze uitbreiding van de 

Gemeenschap. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE DE SECTORALE AANPASSING VOOR LIECHTENSTEIN 

OP HET GEBIED VAN HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN 

 

 

De huidige overeenkomstsluitende partijen en de nieuwe overeenkomstsluitende partijen, 

 

- verwijzende naar de sectorale aanpassingen voor Liechtenstein op het gebied van het vrije 

verkeer van personen, als overeengekomen bij Besluit nr. 191/1999 van het Gemengd Comité 

van de EVA en gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de deelname 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 aan de Europese Economische Ruimte van 

14 oktober 2003, 

 

- vaststellende dat het aantal onderdanen uit EG-lidstaten en EVA-staten dat zich in 

Liechtenstein wil vestigen, nog steeds groter is dan de netto-immigratiecijfers die in de 

bovenstaande regeling zijn vastgesteld, 

 

- overwegende dat de deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië aan de EER zal 

resulteren in een groter aantal onderdanen dat het recht zal hebben om zich te beroepen op het 

vrije verkeer van personen, als vervat in de EER-overeenkomst, 

 

komen overeen bij de herziening van de sectorale aanpassingen in de bijlagen V en VIII bij de 

EER-overeenkomst op passende wijze rekening te houden met deze feitelijke situatie en de 

absorptiecapaciteit van Liechtenstein die niet is veranderd. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE DE PRIORITAIRE SECTOREN GENOEMD 

IN PROTOCOL 38 BIS 

 

 

De huidige overeenkomstsluitende partijen en de nieuwe overeenkomstsluitende partijen herinneren 

eraan dat niet alle prioritaire sectoren als gedefinieerd in artikel 3 van Protocol 38 bis in elke 

begunstigde staat moeten worden gedekt. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGEN 

 

 

De huidige overeenkomstsluitende partijen en de nieuwe overeenkomstsluitende partijen komen 

overeen dat de verschillende financiëlebijdrageregelingen die zijn overeengekomen in de context 

van de EER-uitbreiding geen precedent vormen voor de periode na hun verstrijken op 30 april 2009. 
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ANDERE VERKLARINGEN 

VAN EEN OF MEER VAN DE  

OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN 
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ALGEMENE GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE EVA-STATEN 

 

 

De EVA-staten nemen nota van de voor de EER-overeenkomst relevante verklaringen die zijn 

gehecht aan de Slotakte 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. 

 

De EVA-staten benadrukken dat de voor de EER-overeenkomst relevante verklaringen die aan de 

Slotakte van het in de vorige alinea bedoelde Verdrag zijn gehecht, niet mogen worden uitgelegd of 

toegepast op een wijze die strijdig is met de verplichtingen van de huidige overeenkomstsluitende 

partijen of de nieuwe overeenkomstsluitende partijen zoals die uit deze Overeenkomst of de 

EER-overeenkomst voortvloeien. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 

VAN DE EVA-STATEN BETREFFENDE 

HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS 

 

 

De EVA-staten benadrukken de belangrijke aspecten van differentiëring en flexibiliteit bij de 

regeling voor het vrije verkeer van werknemers. Zij streven ernaar onderdanen van de Republiek 

Bulgarije en Roemenië overeenkomstig de nationale wetgeving uitgebreider toegang tot hun 

arbeidsmarkt te verlenen, teneinde de aanpassing aan het acquis te versnellen. De arbeids-

mogelijkheden in de EVA-staten voor onderdanen van de Republiek Bulgarije en Roemenië zullen 

daardoor vanaf de toetreding van die staten aanzienlijk verbeteren. De EVA-staten zullen bovendien 

de voorgestelde regeling zo goed mogelijk benutten, teneinde op het gebied van het vrije verkeer 

van werknemers zo spoedig mogelijk over te gaan tot volledige toepassing van het acquis. Voor 

Liechtenstein zal dit geschieden overeenkomstig de specifieke regeling waarin wordt voorzien in de 

sectorale aanpassingen van bijlage V (vrije verkeer van werknemers) en bijlage VIII (recht van 

vestiging) bij de EER-overeenkomst. 
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UNILATERALE VERKLARING 

VAN DE REGERING VAN LIECHTENSTEIN 

BETREFFENDE HET ADDENDUM BIJ PROTOCOL 38 BIS 

 

 

De regering van Liechtenstein, 

 

- verwijzende naar het addendum bij Protocol 38 bis,  

 

- eraan herinnerende dat de Republiek Bulgarije en Roemenië in dezelfde mate moeten 

profiteren van de bijdragen van de EVA-staten tot de vermindering van de economische en 

sociale verschillen in de Europese Economische Ruimte, als de begunstigde staten die worden 

genoemd in artikel 5 van Protocol 38 bis en rekening houdend met de in dat artikel opge-

nomen verdeelsleutel, 

 

- opmerkende dat de EVA-staten een buitengewone inspanning hebben geleverd in het kader 

van het financiële mechanisme van de EER om de financiering ten gunste van de Republiek 

Bulgarije en Roemenië te verhogen, 

 

verklaart dat in verdere financiële regelingen die aan het einde van de in artikel 9 van Protocol 38 

bis bedoelde periode van vijf jaar mogelijk worden overeengekomen, rekening wordt gehouden met 

de reeds bereikte vermindering van de economische en sociale verschillen, zodat de bijdragen van 

de drie EVA-staten proportioneel kunnen worden verminderd, indien een of meer van de huidige 

begunstigde staten niet langer in aanmerking komen voor een dergelijke regeling. 

 

 

__________________ 
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