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VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE EN ROEMENIË 

AAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE 
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DE EUROPESE GEMEENSCHAP, 

 

HET KONINKRIJK BELGIË, 

 

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, 

 

HET KONINKRIJK DENEMARKEN, 

 

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, 

 

DE REPUBLIEK ESTLAND, 

 

IERLAND, 

 

DE HELLEENSE REPUBLIEK, 

 

HET KONINKRIJK SPANJE, 

 

DE FRANSE REPUBLIEK, 

 

DE ITALIAANSE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK CYPRUS, 
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DE REPUBLIEK LETLAND, 

 

DE REPUBLIEK LITOUWEN, 

 

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, 

 

DE REPUBLIEK HONGARIJE, 

 

MALTA, 

 

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 

 

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK, 

 

DE REPUBLIEK POLEN, 

 

DE PORTUGESE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK SLOVENIË, 

 

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK, 
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DE REPUBLIEK FINLAND, 

 

HET KONINKRIJK ZWEDEN, 

 

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND, 

 

hierna "de EG-lidstaten" genoemd, 

 

IJSLAND, 

 

HET VORSTENDOM LIECHTENSTEIN, 

 

HET KONINKRIJK NOORWEGEN, 

 

hierna "de EVA-staten" genoemd, 

 

gezamenlijk hierna de "huidige overeenkomstsluitende partijen" genoemd, 

 

en 

 

DE REPUBLIEK BULGARIJE, 

 

ROEMENIË, 
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OVERWEGENDE dat op 25 april 2005 te Luxemburg het Verdrag betreffende de toetreding van de 

Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (hierna "het Toetredingsverdrag" genoemd) 

is ondertekend; 

 

OVERWEGENDE dat, op grond van artikel 128 van de te Porto op 2 mei 1992 ondertekende 

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, elke Europese Staat die tot de 

Gemeenschap toetreedt, moet vragen partij te worden bij de Overeenkomst betreffende de Europese 

Economische Ruimte (hierna "de EER-overeenkomst" genoemd); 

 

Overwegende dat de Republiek Bulgarije en Roemenië gevraagd hebben partij te worden bij de 

EER-overeenkomst; 

 

OVERWEGENDE dat de voorwaarden voor de deelname dienen te worden vastgelegd in een 

overeenkomst tussen de huidige overeenkomstsluitende partijen en de staten die de aanvraag doen, 

 

HEBBEN BESLOTEN de volgende overeenkomst te sluiten: 
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ARTIKEL 1 

 

1. De Republiek Bulgarije en Roemenië worden partij bij de EER-overeenkomst en worden 

hierna "de nieuwe overeenkomstsluitende partijen" genoemd. 

 

2. Vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst zijn de bepalingen van de EER-overeen-

komst, zoals gewijzigd bij de vóór 1 oktober 2004 vastgestelde besluiten van het Gemengd Comité 

van de EER, voor de nieuwe overeenkomstsluitende partijen bindend onder dezelfde voorwaarden 

als voor de huidige overeenkomstsluitende partijen, overeenkomstig de in deze overeenkomst 

vastgelegde voorwaarden. 

 

3. De bijlagen bij deze overeenkomst vormen een integrerend deel van deze overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 2 

 

1. AANPASSINGEN VAN HET DISPOSITIEF VAN DE EER-OVEREENKOMST 

 

a) Preambule: 

 

 De lijst van de overeenkomstsluitende partijen wordt vervangen door: 

 

"DE EUROPESE GEMEENSCHAP, 

 

HET KONINKRIJK BELGIË, 
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DE REPUBLIEK BULGARIJE, 

 

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, 

 

HET KONINKRIJK DENEMARKEN, 

 

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, 

 

DE REPUBLIEK ESTLAND, 

 

IERLAND, 

 

DE HELLEENSE REPUBLIEK, 

 

HET KONINKRIJK SPANJE, 

 

DE FRANSE REPUBLIEK, 

 

DE ITALIAANSE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK CYPRUS, 

 

DE REPUBLIEK LETLAND, 
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DE REPUBLIEK LITOUWEN, 

 

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, 

 

DE REPUBLIEK HONGARIJE, 

 

MALTA, 

 

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 

 

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK, 

 

DE REPUBLIEK POLEN, 

 

DE PORTUGESE REPUBLIEK, 

 

ROEMENIË, 

 

DE REPUBLIEK SLOVENIË, 

 

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK FINLAND, 
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HET KONINKRIJK ZWEDEN, 

 

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND, 

 

en 

 

IJSLAND, 

 

HET VORSTENDOM LIECHTENSTEIN, 

 

HET KONINKRIJK NOORWEGEN,". 

 

b) Artikel 2: 

 

 i) onder b) wordt "de Republiek" geschrapt; 

 

 ii) na d) wordt het volgende toegevoegd: 

 

 "e) "Toetredingsakte van 25 april 2005": de Akte betreffende de toetredings-

voorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de 

Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, goedgekeurd te Luxemburg op 

25 april 2005; 
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 f) "Toetredingsprotocol van 25 april 2005": het Protocol betreffende de voorwaarden 

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

de Europese Unie, goedgekeurd te Luxemburg op 25 april 2005.". 

 

c) Artikel 117: 

 

 De tekst van artikel 117 wordt vervangen door: 

 

 "Protocol 38, Protocol 38 bis en het addendum bij Protocol 38 bis bevatten bepalingen 

betreffende het financieel mechanisme.". 

 

d) Artikel 126: 

 

 In lid 1 wordt "de Republiek" geschrapt. 

 

e) Artikel 129: 

 

 i) de tweede alinea van lid 1 wordt vervangen door: 

 

 "Naar aanleiding van de uitbreidingen van de Europese Economische Ruimte zijn 

eveneens de versies van deze overeenkomst in de Bulgaarse, de Estse, de Hongaarse, de 

Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse 

en de Tsjechische taal gelijkelijk authentiek."; 
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 ii) de derde alinea van lid 1 wordt vervangen door: 

 

 "De teksten van de in de bijlagen genoemde besluiten zijn gelijkelijk authentiek in de 

Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, 

de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de 

Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de 

Tsjechische en de Zweedse taal, zoals zij in het Publicatieblad van de Europese Unie 

zijn verschenen, en worden met het oog op hun echtverklaring in de IJslandse en Noorse 

taal opgemaakt en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie 

bekendgemaakt.". 

 

2. AANPASSINGEN VAN DE PROTOCOLLEN BIJ DE EER-OVEREENKOMST 

 

a) Protocol 4 betreffende de oorsprongsregels wordt als volgt gewijzigd: 

 

 i) in artikel 3, lid 1, wordt de verwijzing naar de nieuwe overeenkomstsluitende partijen 

geschrapt; 

 

 ii) bijlage IVa (Tekst van de factuurverklaring) wordt als volgt gewijzigd: 

 

 aa) voor de Spaanse versie van de tekst van de factuurverklaring wordt het volgende 

ingevoegd: 

 

"Bulgaarse versie 

 

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) voor de Sloveense versie van de tekst van de factuurverklaring wordt het volgende 

ingevoegd: 

 

"Roemeense versie 

 

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) bijlage IVb (Tekst van de factuurverklaring EUR-MED) wordt als volgt gewijzigd: 

 

 aa) Voor de Spaanse versie van de tekst van de factuurverklaring EUR-MED wordt 

het volgende ingevoegd: 

 

"Bulgaarse versie 

 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ 

(митническоразрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано 

друго, тези продукти са с преференциален произход … (2). 
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   - cumulation applied with … (naam van land/landen) 

 

   - no cumulation applied (3)"; 

 

 bb) Voor de Sloveense versie van de tekst van de factuurverklaring EUR-MED wordt 

het volgende ingevoegd: 

 

"Roemeense versie 

 

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 … (naam van land/landen) 

 

   - no cumulation applied (3)". 

 

b) Protocol 38 bis wordt als volgt gewijzigd: 

 

 De tekst van artikel 4, lid 3, wordt vervangen door "De Commissie van de Europese 

Gemeenschappen kan de voorgestelde projecten op hun verenigbaarheid met de commu-

nautaire doelstellingen onderzoeken.". 
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c) Aan Protocol 38 bis wordt het volgende toegevoegd: 

 

"Addendum bij Protocol 38 bis 

BETREFFENDE HET FINANCIEEL MECHANISME VAN DE EER 

VOOR DE REPUBLIEK BULGARIJE EN ROEMENIË 

 

 

ARTIKEL 1 

 

1. Protocol 38 bis is van overeenkomstige toepassing op de Republiek Bulgarije en 

Roemenië. 

 

2. Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 is artikel 6 van Protocol 38 bis niet van 

toepassing. Wanneer niet-vastgelegde middelen van Bulgarije of Roemenië beschikbaar zijn, 

vindt geen nieuwe toewijzing aan andere begunstigde staten plaats. 

 

3. Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 is artikel 7 van Protocol 38 bis niet van 

toepassing. 

 

4. Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 mogen bijdragen aan niet-gouvernementele 

organisaties en sociale partners ten hoogste 90% van de projectkosten belopen. 
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ARTIKEL 2 

 

De extra bedragen voor de financiële bijdrage ten behoeve van de Republiek Bulgarije en 

Roemenië zijn 21,5 miljoen euro voor de Republiek Bulgarije en 50,5 miljoen euro voor 

Roemenië voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 30 april 2009. Deze bijdragen 

worden ter beschikking gesteld vanaf de datum waarop de Overeenkomst betreffende de 

deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte, 

dan wel een overeenkomst tot voorlopige toepassing van die overeenkomst, in werking treedt, 

en zijn voor vastlegging beschikbaar in één tranche in 2007.". 

 

d) De tekst van Protocol 44 wordt vervangen door: 

 

"BETREFFENDE VRIJWARINGSMECHANISMEN NAAR AANLEIDING VAN 

UITBREIDINGEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE 

 

 1. Toepassing van artikel 112 van de Overeenkomst op de algemene economische 

vrijwaringsclausule en de vrijwaringsmechanismen vervat in bepaalde overgangs-

regelingen betreffende het vrije verkeer van werknemers en het wegvervoer 
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Artikel 112 van de overeenkomst is eveneens van toepassing op de situaties omschreven of 

bedoeld in: 

 

 a) artikel 37 van de Toetredingsakte van 16 april 2003 en artikel 36 van de 

Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005, 

en 

 

 b) de vrijwaringsmechanismen vervat in de overgangsregelingen, onder de rubriek 

"Overgangsperiode" in bijlage V (Vrij verkeer van werknemers) en bijlage VIII (Recht 

van vestiging), in punt 30 (Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad) 

van bijlage XVIII (Gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen) en in punt 26c (Verordening (EEG) nr. 3118/93 

van de Raad) van bijlage XIII (Vervoer) met dezelfde tijdslimieten, werkingssfeer en 

gevolgen als die vastgelegd in genoemde bepalingen. 

 

 2. Vrijwaringsclausule betreffende de interne markt 

 

De algemene besluitvormingsprocedure waarin de overeenkomst voorziet, is tevens van 

toepassing op de besluiten die de Commissie van de Europese Gemeenschappen neemt 

ter uitvoering van artikel 38 van de Toetredingsakte van 16 april 2003 en artikel 37 

van de Toetredingsakte van 25 april 2005 dan wel het Toetredingsprotocol van 

25 april 2005.". 
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ARTIKEL 3 

 

 1. Alle wijzigingen van in de EER-overeenkomst opgenomen besluiten van de instellingen 

van de Gemeenschap die zijn aangebracht in het kader van de Akte betreffende de 

toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de 

Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, dan wel het Protocol betreffende de 

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

tot de Europese Unie, worden in de EER-overeenkomst opgenomen en worden daarvan een 

onderdeel. 

 

 2. Met het oog daarop wordt in de punten van de bijlagen en protocollen bij de EER-

overeenkomst die verwijzingen bevatten naar bedoelde communautaire besluiten, het 

volgende streepje opgenomen: 

 

 "- 1 2005 SA: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije 

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

goedgekeurd op 25 april 2005 (PB L 157 van 21.6.2005, blz. 203).". 

 

 3. Indien en zodra het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa in werking 

is getreden, wordt het in lid 2 bedoelde streepje vervangen door: 

 

 "- 1 2005 SP: Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating 

van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, goedgekeurd op 

25 april 2005 (PB L 157 van 21.6.2005, blz. 29).". 
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 4. Indien het in de leden 2 of 3 bedoelde streepje het eerste is in het punt waar het wordt 

ingevoegd, wordt het voorafgegaan door ", gewijzigd bij:". 

 

 5. Bijlage A bij deze overeenkomst bevat een lijst van de punten in de bijlagen en 

protocollen bij de EER-Overeenkomst waar de in de leden 2, 3 en 4 aangegeven tekst dient te 

worden ingevoegd. 

 

 6. Wanneer met betrekking tot vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst in de 

EER-overeenkomst opgenomen besluiten aanpassingen nodig zijn naar aanleiding van de 

deelname van de nieuwe overeenkomstsluitende partijen, en bedoelde aanpassingen niet in 

deze overeenkomst zijn opgenomen, worden deze aanpassingen overeenkomstig de in de 

EER-overeenkomst vastgelegde procedures aangebracht. 

 

 

ARTIKEL 4 

 

 1. De in bijlage B bij deze overeenkomst bedoelde regelingen die zijn vervat in de Akte 

betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de 

aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, worden in de EER-

overeenkomst opgenomen. 

 

 2. Indien en zodra het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa in werking 

is getreden, worden de in bijlage B bedoelde regelingen geacht te zijn aangebracht bij het 

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek 

Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie. 
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 3. Alle voor de EER-overeenkomst relevante regelingen die in de Akte betreffende de 

toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de 

Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond worden vermeld of uit hoofde daarvan zijn 

goedgekeurd, worden, wanneer zij niet in bijlage B bij deze overeenkomst zijn vermeld, 

overeenkomstig de in de EER-overeenkomst vastgelegde procedures getroffen. 

 

 

ARTIKEL 5 

 

Alle partijen bij deze overeenkomst kunnen vraagstukken betreffende de interpretatie of 

toepassing ervan aan het Gemengd Comité van de EER voorleggen. Het Gemengd Comité 

van de EER onderzoekt de vraagstukken teneinde een in het kader van het goede functioneren 

van de EER-overeenkomst aanvaardbare oplossing te vinden. 

 

 

ARTIKEL 6 

 

 1. Deze overeenkomst wordt door de huidige en de nieuwe overeenkomstsluitende partijen 

overeenkomstig hun eigen procedures bekrachtigd of goedgekeurd. De akten van bekrachti-

ging of goedkeuring worden nedergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de 

Europese Unie. 

 

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 niederländischer Vertragstext  NL (Normativer Teil) 19 von 21



EEE/BG/RO/nl 20 

 

 2. Deze overeenkomst treedt in werking op de dag volgende op de dag waarop de laatste 

akte van bekrachtiging of goedkeuring door een huidige overeenkomstsluitende partij of een 

nieuwe overeenkomstsluitende partij is nedergelegd, mits de onderstaande aanverwante 

overeenkomsten en protocollen op diezelfde dag in werking treden: 

 

a) Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap 

en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een samenwerkingsprogramma voor 

economische groei en duurzame ontwikkeling in Bulgarije; 

 

b) Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap 

en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een samenwerkingsprogramma voor 

economische groei en duurzame ontwikkeling in Roemenië; 

 

c) Aanvullend protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische 

Gemeenschap en IJsland naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Bulgarije 

en Roemenië tot de Europese Unie; en 

 

d) Aanvullend protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische 

Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen naar aanleiding van de toetreding van de 

Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie. 
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ARTIKEL 7 

 

Deze overeenkomst, opgesteld in één exemplaar in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de 

Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de 

Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, 

de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, Zweedse, de IJslandse en de Noorse taal, zijnde 

alle teksten gelijkelijk authentiek, wordt nedergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad 

van de Europese Unie, dat een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift ervan doet toekomen 

aan de regeringen van elk van de partijen bij deze overeenkomst. 
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