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ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ 
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EEE/BG/RΟ/el 2 

 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 

 

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, 

 

Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 9 griechischer Vertragstext  EL (Normativer Teil)2 von 21



EEE/BG/RΟ/el 3 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 

 

Η ΜΑΛΤΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 

 

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 

 

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
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EEE/BG/RΟ/el 4 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

εφεξής «κράτη µέλη της ΕΚ», 

 

Η ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ, 

 

ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, 

 

εφεξής «κράτη της ΕΖΕΣ», 

 

εφεξής από κοινού «τα παρόντα συµβαλλόµενα µέρη», 

 

και 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, 

 

Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 
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EEE/BG/RΟ/el 5 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Συνθήκη για την προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της 

Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «Συνθήκη προσχώρησης») υπεγράφη στο 

Λουξεµβούργο στις 25 Απριλίου 2005· 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 128 της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό 

Χώρο, που υπεγράφη στο Πόρτο στις 2 Μαΐου 1992, κάθε ευρωπαϊκό κράτος οφείλει, εφόσον 

καθίσταται µέλος της Κοινότητας, να υποβάλει αίτηση προσχώρησης στη συµφωνία για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (εφεξής «συµφωνία ΕΟΧ»)· 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουµανία υπέβαλαν αίτηση προσχώρησης 

στη συµφωνία ΕΟΧ· 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της συµµετοχής αυτής υπόκεινται σε συµφωνία 

µεταξύ των παρόντων συµβαλλόµενων µερών και των κρατών που υπέβαλαν αίτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάψουν την ακόλουθη συµφωνία: 
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EEE/BG/RΟ/el 6 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

1. Η ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουµανία καθίστανται συµβαλλόµενα µέρη της 

συµφωνίας ΕΟΧ και εφεξής καλούνται «τα νέα συµβαλλόµενα µέρη». 

 

2. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συµφωνίας, οι διατάξεις της συµφωνίας 

ΕΟΧ, όπως τροποποιήθηκαν µε τις αποφάσεις της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που εκδόθηκαν πριν 

από την 1η Οκτωβρίου 2004, είναι δεσµευτικές για τα νέα συµβαλλόµενα µέρη, υπό τους ίδιους 

όρους που ισχύουν για τα παρόντα συµβαλλόµενα µέρη και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που καθορίζονται στην παρούσα Συµφωνία. 

 

3. Τα παραρτήµατα της παρούσας Συµφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

1. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΟΧ 

 

α) Προοίµιο: 

 

Ο κατάλογος των συµβαλλόµενων µερών αντικαθίσταται από τον εξής κατάλογο: 

 

«Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚOΙΝΟΤΗΤΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 
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EEE/BG/RΟ/el 7 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, 

 

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, 

 

Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 

 

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, 
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EEE/BG/RΟ/el 8 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 

 

Η ΜΑΛΤΑ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 

 

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 

 

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 
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EEE/BG/RΟ/el 9 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 

 

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

 

και 

 

Η ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ, 

 

ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΟΥ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ, 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ,» 

 

β) Άρθρο 2: 

 

(i) Στην παράγραφο β), διαγράφονται οι λέξεις «∆ηµοκρατία της»· 

 

(ii) Μετά την παράγραφο δ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 

«ε) ως «Πράξη προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005» νοείται η Πράξη περί των 

όρων προσχωρήσεως της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, και 

των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

που εκδόθηκε στο Λουξεµβούργο στις 25 Απριλίου 2005· 
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EEE/BG/RΟ/el 10 

 

στ) ως «Πρωτόκολλο προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005» νοείται το 

Πρωτόκολλο σχετικά µε τους όρους και τις λεπτοµέρειες της προσχώρησης της 

∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που 

συνήφθη στο Λουξεµβούργο στις 25 Απριλίου 2005.»· 

 

γ) Άρθρο 117: 

 

Το κείµενο του άρθρου 117 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Οι διατάξεις που διέπουν τον χρηµατοδοτικό µηχανισµό περιλαµβάνονται στο πρωτόκολλο 

38, στο πρωτόκολλο 38α και στη προσθήκη του πρωτοκόλλου 38α.» 

 

δ) Άρθρο 126: 

 

Στην παράγραφο 1, διαγράφονται οι λέξεις «∆ηµοκρατία της»· 

 

ε) Άρθρο 129: 

 

(i) Στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Μετά τη διεύρυνση του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, τα κείµενα της παρούσας 

Συµφωνίας στη βουλγαρική, εσθονική, λετονική, λιθουανική, µαλτεζική, ουγγρική, 

πολωνική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική και τσεχική γλώσσα είναι εξίσου 

αυθεντικά.»· 
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EEE/BG/RΟ/el 11 

 

(ii) Στην παράγραφο 1, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Τα κείµενα των πράξεων που αναφέρονται στα παραρτήµατα είναι εξίσου αυθεντικά 

στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, 

ιταλική, λετονική, λιθουανική, µαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, 

πορτογαλική, ρουµανική, σλοβενική, σλοβακική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική 

γλώσσα, όπως δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, 

για την αυθεντικότητά τους, συντάσσονται στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα και 

δηµοσιεύονται στο συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.». 

 

2. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΟΧ 

 

α) Το πρωτόκολλο 4 σχετικά µε τους κανόνες καταγωγής τροποποιείται ως εξής: 

 

i) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, διαγράφεται η αναφορά στα νέα συµβαλλόµενα 

µέρη. 

 

ii) Το παράρτηµα IVα (Κείµενο της δήλωσης τιµολογίου) τροποποιείται ως εξής: 

 

αα) Πριν από την ισπανική εκδοχή του κειµένου της δήλωσης τιµολογίου 

προστίθενται τα ακόλουθα: 

 

«Βουλγαρικό κείµενο 

 

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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EEE/BG/RΟ/el 12 

 

ββ) Πριν από τη σλοβενική εκδοχή του κειµένου της δήλωσης τιµολογίου 

προστίθενται τα ακόλουθα: 

 

«Ρουµανικό κείµενο 

 

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. Το παράρτηµα IVβ (Κείµενο της δήλωσης τιµολογίου EUR-MED) τροποποιείται 

ως εξής: 

 

αα) Πριν από την ισπανική εκδοχή του κειµένου της δήλωσης τιµολογίου EUR-

MED προστίθενται τα ακόλουθα: 

 

«Βουλγαρικό κείµενο 

 

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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EEE/BG/RΟ/el 13 

 

− cumulation applied with … (Όνοµα χώρας/ Ονόµατα χωρών)  

 

− no cumulation applied(3) 

 

ββ) Πριν από τη σλοβενική εκδοχή του κειµένου της δήλωσης τιµολογίου EUR-

MED προστίθενται τα ακόλουθα: 

 

«Ρουµανικό κείµενο 

 

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 … (Όνοµα χώρας/ Ονόµατα χωρών)  

 

− no cumulation applied(3) 

 

β) Το πρωτόκολλο 38α τροποποιείται ως εξής: 

 

Στο άρθρο 4 παράγραφος 3, η λέξη «καθορίζεται» αντικαθίσταται από τις λέξεις «µπορεί να 

καθοριστεί»: 
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EEE/BG/RΟ/el 14 

 

γ) Στο πρωτόκολλο 38α προστίθενται τα ακόλουθα: 

 

«Προσθήκη στο Πρωτόκολλο 38α 

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΟΧ ΓΙΑ 

ΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

1. Το πρωτόκολλο 38α εφαρµόζεται κατ’ αναλογία στη ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας και 

στη Ρουµανία. 

 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου 38α δεν 

εφαρµόζεται. ∆εν γίνεται ανακατανοµή των πόρων σε οποιοδήποτε άλλο δικαιούχο κράτος 

στην περίπτωση που δεν έχουν δεσµευτεί οι διαθέσιµοι πόροι της Βουλγαρίας και της 

Ρουµανίας. 

 

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το άρθρο 7 του πρωτοκόλλου 38α δεν 

εφαρµόζεται. 

 

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι συνεισφορές σε µη κρατικούς οργανισµούς 

και κοινωνικούς εταίρους µπορεί να ανέρχονται µέχρι το 90% του κόστους των σχεδίων. 
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EEE/BG/RΟ/el 15 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Τα συµπληρωµατικά ποσά της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς για τη ∆ηµοκρατία της 

Βουλγαρίας και τη Ρουµανία καθορίζονται σε 21,5 εκατοµµύρια EUR για τη ∆ηµοκρατία της 

Βουλγαρίας και σε 50,5 εκατοµµύρια EUR για τη Ρουµανία για την περίοδο από 1ης 

Ιανουαρίου 2007 έως και τις 30 Απριλίου 2009. Τα ποσά αυτά γίνονται διαθέσιµα από την 

ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της Συµφωνίας για τη συµµετοχή της ∆ηµοκρατίας της 

Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή συµφωνίας για την 

προσωρινή εφαρµογή της Συµφωνίας, και χορηγούνται σε ενιαία δόση το 2007». 

 

α) Το κείµενο του Πρωτοκόλλου 44 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 

∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

1. Εφαρµογή του άρθρου 112 της συµφωνίας στη γενική οικονοµική ρήτρα 

διασφάλισης και στους µηχανισµούς διασφάλισης που περιλαµβάνονται σε ορισµένες 

µεταβατικές διατάξεις στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και των 

οδικών µεταφορών 
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Το άρθρο 112 της Συµφωνίας εφαρµόζεται επίσης στις περιπτώσεις που 

προσδιορίζονται ή αναφέρονται 

 

α) στις διατάξεις του άρθρου 37 της Πράξης προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, 

και του άρθρου 36 της Πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005 ή, κατά 

περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005, και 

 

β) στους µηχανισµούς διασφάλισης που περιλαµβάνονται στις µεταβατικές διατάξεις 

υπό τον τίτλο «Μεταβατική περίοδος», στο παράρτηµα V (Ελεύθερη κυκλοφορία 

των εργαζοµένων) και στο παράρτηµα VIII (∆ικαίωµα εγκατάστασης), στο 

σηµείο 30 (Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου) του παραρτήµατος XVIII (Υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία, 

εργατικό δίκαιο και ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών) και στο σηµείο 26γ 

(Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συµβουλίου) του παραρτήµατος XIII 

(Μεταφορές) για την ίδια χρονική διάρκεια, το ίδιο πεδίο εφαρµογής και µε τα 

ίδια αποτελέσµατα που καθορίζονται σ' αυτές τις διατάξεις. 

 

2. Ρήτρα διασφάλισης για την εσωτερική αγορά 

 

Η γενική διαδικασία λήψης αποφάσεων που προβλέπεται από τη Συµφωνία 

εφαρµόζεται και στις αποφάσεις που λαµβάνει η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 38 της Πράξης προσχώρησης της 

16ης Απριλίου 2003, και του άρθρου 37 της Πράξης προσχώρησης της 

25ης Απριλίου 2005 ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της 

25ης Απριλίου 2005.». 
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ΑΡΘΡΟ 3 

 

1. Όλες οι τροποποιήσεις των πράξεων που εξέδωσαν τα κοινοτικά όργανα οι οποίες 

έχουν ενσωµατωθεί στη συµφωνία ΕΟΧ, που απορρέουν από των Πράξη περί των όρων 

προσχωρήσεως της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας και των προσαρµογών 

των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή, κατά περίπτωση, από το 

Πρωτόκολλο σχετικά µε τους όρους και τις λεπτοµέρειες της προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας 

της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενσωµατώνονται στη συµφωνία 

ΕΟΧ της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο µέρος. 

 

2. Για το σκοπό αυτό, στα σηµεία των παραρτηµάτων και πρωτοκόλλων της συµφωνίας 

ΕΟΧ που περιέχουν τις παραποµπές στις πράξεις που εξέδωσαν τα ενδιαφερόµενα κοινοτικά 

όργανα, προστίθεται η επόµενη περίπτωση: 

 

«– 1 2005 SA: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και 

της Ρουµανίας, και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θεσπίστηκε στις 25 Απριλίου 2005 (ΕΕ L 157, 21.6.2005, 

σ. 203)». 

 

3. Μετά την ενδεχόµενη έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της 

Ευρώπης, η περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αντικαθίσταται από την εξής: 

 

«– 1 2005 SP: Πρωτόκολλο σχετικά µε τους όρους και τις λεπτοµέρειες της προσχώρησης 

της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που 

συνήφθη στις 25 Απριλίου 2005 (ΕΕ L 157, 21.6.2005, σ. 29).». 
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4. Εάν η περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή 3 είναι η πρώτη περίπτωση του 

εν λόγω σηµείου, τότε προηγουµένως αναφέρονται οι λέξεις «, όπως τροποποιήθηκε µε:». 

 

5. Το παράρτηµα A της παρούσας Συµφωνίας απαριθµεί τα σηµεία των παραρτηµάτων 

και πρωτοκόλλων της συµφωνίας ΕΟΧ, στα οποία προστίθεται το κείµενο που αναφέρεται 

στις παραγράφους 2, 3 και 4. 

 

6. Όταν, λόγω της συµµετοχής των νέων συµβαλλόµενων µερών, πράξεις ενσωµατωµένες 

στη συµφωνία ΕΟΧ πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συµφωνίας 

απαιτούν προσαρµογές, και οι αναγκαίες προσαρµογές δεν προβλέπονται στην παρούσα 

Συµφωνία, οι προσαρµογές αυτές πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 

καθορίζονται στη συµφωνία ΕΟΧ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

1. Οι λεπτοµέρειες που περιλαµβάνονται στην Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της 

∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί 

των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναφέρονται στο παράρτηµα Β της 

παρούσας Συµφωνίας, ενσωµατώνονται στη συµφωνία ΕΟΧ της οποίας αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος. 

 

2. Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, οι 

διατάξεις που αναφέρονται στο παράρτηµα Β θεωρείται ότι έχουν εισαχθεί στο Πρωτόκολλο 

σχετικά µε τους όρους και τις λεπτοµέρειες της προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της 

Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3. Κάθε διάταξη που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη συµφωνία ΕΟΧ και αναφέρεται ή 

θεσπίζεται δυνάµει της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της ∆ηµοκρατίας της 

Βουλγαρίας και της Ρουµανίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων 

βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή, κατά περίπτωση, του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τους 

όρους και τις λεπτοµέρειες της προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της 

Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν εµφαίνεται στο παράρτηµα Β της παρούσας 

Συµφωνίας, εξετάζεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στη συµφωνία ΕΟΧ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Τα µέρη της παρούσας Συµφωνίας µπορούν να υποβάλουν στη Μικτή Επιτροπή του ΕΟΧ 

οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή της συµφωνίας. Η Μικτή 

Επιτροπή του ΕΟΧ µελετά το θέµα και προσπαθεί να βρει µία αποδεκτή λύση, ώστε να 

διατηρηθεί η καλή λειτουργία της συµφωνίας ΕΟΧ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

1. Η παρούσα Συµφωνία κυρώνεται ή εγκρίνεται από τα παρόντα συµβαλλόµενα µέρη και 

τα νέα συµβαλλόµενα µέρη µε βάση τις οικείες διαδικασίες. Τα έγγραφα κύρωσης ή έγκρισης 

κατατίθενται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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2. Αρχίζει να ισχύει την ηµέρα που ακολουθεί την κατάθεση του τελευταίου εγγράφου 

επικύρωσης ή έγκρισης παρόντος συµβαλλόµενου µέρους ή νέου συµβαλλόµενου µέρους, 

υπό τον όρο ότι οι ακόλουθες σχετικές συµφωνίες και τα πρωτόκολλα τίθενται επίσης σε 

ισχύ την ίδια ηµέρα: 

 

α) Συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 

του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά µε ένα πρόγραµµα συνεργασίας για οικονοµική 

µεγέθυνση και βιώσιµη ανάπτυξη στη Βουλγαρία· 

 

β) Συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 

του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά µε ένα πρόγραµµα συνεργασίας για οικονοµική 

µεγέθυνση και βιώσιµη ανάπτυξη στη Ρουµανία· 

 

γ) Πρόσθετο πρωτόκολλο της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

Κοινότητας και της Ισλανδίας µετά την προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας 

και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· και 

 

δ) Πρόσθετο πρωτόκολλο της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας µετά την προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας 

της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

 

Η παρούσα Συµφωνία, η οποία συντάσσεται σε ένα αντίτυπο στην αγγλική, βουλγαρική, 

γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, 

µαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβενική, σλοβακική, 

σουηδική, τσεχική, φινλανδική, ισλανδική και νορβηγική γλώσσα και τα κείµενα σε όλες 

αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στη Γενική Γραµµατεία του 

Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαβιβάζει επικυρωµένο αντίγραφό της στις 

κυβερνήσεις των µερών της παρούσας Συµφωνίας. 
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