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26 .6 .2008 Nr . 39/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

SAMNINGUR

í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins og stjórnvalda á Íslandi sem varðar 
bráðabirgðabeitingu samningsins um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á 

Evrópska efnahagssvæðinu og bráðabirgðabeitingu fjögurra tengdra samninga

A . Bréf Evrópubandalagsins

Herra,

Með tilvísun til samningsins um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu 
(„samningsins um stækkun EES“) og fjögurra tengdra samninga er mér heiður að tilkynna yður að 
Evrópubandalagið er reiðubúið að beita samningnum um stækkun EES og viðbótarbókun við samning 
Efnahagsbandalags Evrópu og Lýðveldisins Íslands vegna aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að 
Evrópusambandinu, til bráðabirgða, að því er varðar fyrrnefnda samninginn frá fyrsta degi fyrsta mánaðar 
og að því er varðar síðarnefnda samninginn frá fyrsta degi annars mánaðar eftir að síðustu bréfaskiptum 
milli Evrópubandalagsins og Íslands, Liechtensteins og Noregs um bráðabirgðabeitingu er lokið, að því 
tilskildu að stjórnvöld á Íslandi séu þess fýsandi að gera slíkt hið sama .

Ég óska vinsamlega eftir staðfestingu yðar á því að stjórnvöld á Íslandi séu samþykk efni þessa bréfs .

Ég votta yður mína fyllstu virðingu .
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Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
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B . Bréf stjórnvalda á Íslandi

Herra,

Mér er heiður að staðfesta að mér hefur borist bréf yðar dagsett í dag, sem hér fer á eftir, og að stjórnvöld 
á Íslandi eru samþykk efni bréfsins .

„Með tilvísun til samningsins um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska 
efnahagssvæðinu („samningsins um stækkun EES“) og fjögurra tengdra samninga er mér heiður 
að tilkynna yður að Evrópubandalagið er reiðubúið að beita samningnum um stækkun EES og 
viðbótarbókun við samning Efnahagsbandalags Evrópu og Lýðveldisins Íslands vegna aðildar 
Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu, til bráðabirgða, að því er varðar 
fyrrnefnda samninginn frá fyrsta degi fyrsta mánaðar og að því er varðar síðarnefnda samninginn 
frá fyrsta degi annars mánaðar eftir að síðustu bréfaskiptum milli Evrópubandalagsins og Íslands, 
Liechtensteins og Noregs um bráðabirgðabeitingu er lokið, að því tilskildu að stjórnvöld á Íslandi 
séu þess fýsandi að gera slíkt hið sama .“

Ég votta yður mína fyllstu virðingu .
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Done at Brussels,
Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

For Iceland
За Исландия

Por Islandia
Za Island
For Island
Für Island
Islandi nimel
Για την Ισλανδία

Pour l'Islande
Per l'Islanda
Islandes vārdā
Islandijos vardu
Izland részéről
Għall-Iżlanda
Voor IJsland
W imieniu Islandii
Pela Islândia
Pentru Islanda
Za Island
Za Islandijo
Islannin puolesta
För Island
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SAMNINGUR

í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins og stjórnvalda í Furstadæminu 
Liechtenstein sem varðar bráðabirgðabeitingu samningsins um þátttöku Lýðveldisins 
Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu og bráðabirgðabeitingu fjögurra 

tengdra samninga

A . Bréf Evrópubandalagsins

Herra,

Með tilvísun til samningsins um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu 
(„samningsins um stækkun EES“) og fjögurra tengdra samninga er mér heiður að tilkynna yður að 
Evrópubandalagið er reiðubúið að beita samningnum um stækkun EES til bráðabirgða, frá fyrsta degi 
fyrsta mánaðar eftir að síðustu bréfaskiptum milli Evrópubandalagsins og Íslands, Liechtensteins og 
Noregs um bráðabirgðabeitingu er lokið, að því tilskildu að stjórnvöld í Furstadæminu Liechtenstein séu 
þess fýsandi að gera slíkt hið sama .

Ég óska vinsamlega eftir staðfestingu yðar á því að stjórnvöld í Furstadæminu Liechtenstein séu því 
samþykk að samningnum sé beitt til bráðabirgða á þann hátt .

Ég votta yður mína fyllstu virðingu .
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Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
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B . Bréf stjórnvalda í Furstadæminu Liechtenstein

Herra,

Mér er heiður að staðfesta að mér hefur borist bréf yðar, dagsett í dag, sem hér fer á eftir, og að stjórnvöld 
í Furstadæminu Liechtenstein eru samþykk efni bréfsins .

„Með tilvísun til samningsins um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska 
efnahagssvæðinu („samningsins um stækkun EES“) og fjögurra tengdra samninga er mér heiður 
að tilkynna yður að Evrópubandalagið er reiðubúið að beita samningnum um stækkun EES til 
bráðabirgða, frá fyrsta degi fyrsta mánaðar eftir að síðustu bréfaskiptum milli Evrópubandalagsins 
og Íslands, Liechtensteins og Noregs um bráðabirgðabeitingu er lokið, að því tilskildu að stjórnvöld 
í Furstadæminu Liechtenstein séu þess fýsandi að gera slíkt hið sama .“

Ég votta yður mína fyllstu virðingu .
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Done at Brussels,
Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

For the Principality of Liechtenstein
За Кpaлство Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein
Za Lichtenštejnské knížectví
På Fyrstendømmet Liechtensteins vegne
Für das Fürstentum Liechtenstein
Liechtensteini Vürstiriigi nimel
Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

Pour la Principauté de Liechtenstein
Per il Principato del Liechtenstein
Lihtenšteinas Firstistes vārdā
Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu
A Liechtensteini Hercegség részéről
Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein
Voor het Vorstendom Liechtenstein
W imieniu Księstwa Liechtensteinu
Pelo Principado do Liechtenstein
Pentru Principatul Liechtenstein
Za Lichtenštajnské kniežatstvo
Za Kneževino Lihtenštajn
Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta
För Furstendömet Liechtenstein
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SAMNINGUR

í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins og stjórnvalda í Konungsríkinu Noregi 
sem varðar bráðabirgðabeitingu samningsins um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu 
og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu og bráðabirgðabeitingu fjögurra tengdra 

samninga

A. Bréf Evrópubandalagsins

Herra,

Með tilvísun til samningsins um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu 
(„samningsins um stækkun EES“) og fjögurra tengdra samninga er mér heiður að tilkynna yður að 
Evrópubandalagið er reiðubúið að beita samningnum um stækkun EES og eftirtöldum þremur tengdum 
samningum:

–  samningi í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins og stjórnvalda í Konungsríkinu Noregi um 
samstarfsáætlun um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Búlgaríu;

–  samningi í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins og stjórnvalda í Konungsríkinu Noregi um 
samstarfsáætlun um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Rúmeníu;

–  viðbótarbókun við samning milli Efnahagsbandalags Evrópu og Konungsríkisins Noregs vegna 
aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu;

til bráðabirgða, að því er varðar þrjá fyrrnefndu samningana frá fyrsta degi fyrsta mánaðar og að því 
er varðar síðastnefnda samninginn frá fyrsta degi annars mánaðar eftir að síðustu bréfaskiptum milli 
Evrópubandalagsins og Íslands, Liechtensteins og Noregs um bráðabirgðabeitingu er lokið, að því 
tilskildu að stjórnvöld í Konungsríkinu Noregi séu þess fýsandi að gera slíkt hið sama.

Ég óska vinsamlega eftir staðfestingu yðar á því að stjórnvöld í Konungsríkinu Noregi séu því samþykk 
að samningnum sé beitt til bráðabirgða á þann hátt.

Ég votta yður mína fyllstu virðingu.
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Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
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B. Bréf stjórnvalda í Konungsríkinu Noregi

Herra,

Mér er heiður að staðfesta að mér hefur borist bréf yðar, dagsett í dag, sem hér fer á eftir, og að stjórnvöld 
í Konungsríkinu Noregi eru samþykk efni bréfsins.

 „Með tilvísun til samningsins um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahags-
svæðinu („samningsins um stækkun EES“) og fjögurra tengdra samninga er mér heiður að tilkynna 
yður að Evrópubandalagið er reiðubúið að beita samningnum um stækkun EES og eftirtöldum 
þremur tengdum samningum:

–  samningi í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins og stjórnvalda í Konungsríkinu Noregi 
um samstarfsáætlun um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Búlgaríu;

–  samningi í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins og stjórnvalda í Konungsríkinu Noregi 
um samstarfsáætlun um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Rúmeníu;

–  viðbótarbókun við samning milli Efnahagsbandalags Evrópu og Konungsríkisins Noregs vegna 
aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu;

 til bráðabirgða, að því er varðar þrjá fyrrnefndu samningana frá fyrsta degi fyrsta mánaðar og að því 
er varðar síðastnefnda samninginn frá fyrsta degi annars mánaðar eftir að síðustu bréfaskiptum milli 
Evrópubandalagsins og Íslands, Liechtensteins og Noregs um bráðabirgðabeitingu er lokið, að því 
tilskildu að stjórnvöld í Konungsríkinu Noregi séu þess fýsandi að gera slíkt hið sama.“

Ég votta yður mína fyllstu virðingu.
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Done at Brussels,
Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

For the Kingdom of Norway
За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega
Za Norské království
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

Pour le Royaume de Norvège
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Ghar-Renju tan-Norveġja
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Norge
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SAMNINGUR

UM ÞÁTTTÖKU LÝÐVELDISINS BÚLGARÍU OG RÚMENÍU Á EVRÓPSKA 
EFNAHAGSSVÆÐINU

 

EVRÓPUBANDALAGIÐ

KONUNGSRÍKIÐ BELGÍA,

LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND,

KONUNGSRÍKIÐ DANMÖRK,

SAMBANDSLÝÐVELDIÐ ÞÝSKALAND,

LÝÐVELDIÐ EISTLAND,

LÝÐVELDIÐ GRIKKLAND,

KONUNGSRÍKIÐ SPÁNN,

LÝÐVELDIÐ FRAKKLAND,

ÍRLAND,

LÝÐVELDIÐ ÍTALÍA,

LÝÐVELDIÐ KÝPUR,

LÝÐVELDIÐ LETTLAND,

LÝÐVELDIÐ LITHÁEN,

STÓRHERTOGADÆMIÐ LÚXEMBORG,

LÝÐVELDIÐ UNGVERJALAND,

LÝÐVELDIÐ MALTA,

KONUNGSRÍKIÐ HOLLAND,

LÝÐVELDIÐ AUSTURRÍKI,

LÝÐVELDIÐ PÓLLAND,

LÝÐVELDIÐ PORTÚGAL,

LÝÐVELDIÐ SLÓVENÍA,

LÝÐVELDIÐ SLÓVAKÍA,

LÝÐVELDIÐ FINNLAND,

KONUNGSRÍKIÐ SVÍÞJÓÐ,

HIÐ SAMEINAÐA KONUNGSRÍKI STÓRA-BRETLANDS OG NORÐUR-ÍRLANDS,
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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,

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 umsóknar-
ríkjanna .

ákveðið að gera með sér svohljóðandi samning:

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,

 LÝÐVELDIÐ BÚLGARÍA,

 LÝÐVELDIÐ TÉKKLAND,

 KONUNGSRÍKIÐ DANMÖRK,

 SAMBANDSLÝÐVELDIÐ ÞÝSKALAND,

 LÝÐVELDIÐ EISTLAND,

 LÝÐVELDIÐ GRIKKLAND,

 KONUNGSRÍKIÐ SPÁNN,

 LÝÐVELDIÐ FRAKKLAND,
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 ÍRLAND,

 LÝÐVELDIÐ ÍTALÍA,

 LÝÐVELDIÐ KÝPUR,

 LÝÐVELDIÐ LETTLAND,

 LÝÐVELDIÐ LITHÁEN,

 STÓRHERTOGADÆMIÐ LÚXEMBORG,

 LÝÐVELDIÐ UNGVERJALAND,

 LÝÐVELDIÐ MALTA,

 KONUNGSRÍKIÐ HOLLAND,

 LÝÐVELDIÐ AUSTURRÍKI,

 LÝÐVELDIÐ PÓLLAND,

 LÝÐVELDIÐ PORTÚGAL,

 RÚMENÍA

 LÝÐVELDIÐ SLÓVENÍA,

 LÝÐVELDIÐ SLÓVAKÍA,

 LÝÐVELDIÐ FINNLAND,

 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 sátt-
málanna sem mynda grundvöll Evrópu-
sambandsins, sem voru samþykkt í 
Lúxemborg 25. apríl 2005.

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.“.

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-SAMN-
INGINN

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:
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„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).“.

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-yfir-
lýsingar 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).

– 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“.

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.

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.“

d) Í stað texta bókunar 44 komi eftirfarandi:

„UM VERNDARRÁÐSTAFANIR Í TENGSL
UM VIÐ STÆKKANIR EVRÓPSKA 

EFNAHAGSSVÆÐISINS

1. Beiting 112. gr. samningsins í tengslum við 
almenn efnahagsleg verndarákvæði og verndar-
ráðstafanir sem er að finna í tilteknu bráða-
birgðafyrirkomulagi um frjálsa fólksflutninga 
og flutninga á vegum

Ákvæði 112. gr. samningsins gilda einnig í 
þeim tilvikum sem tilgreind eru eða um getur
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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 bráðabirgða-
fyrirkomulaginu 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 Evrópu-
bandalaganna 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.“.

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).“.

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 samningsaðil-
anna 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.

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 og 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 . Samningur 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 Lýðveldis-

ins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu og

d) Viðbótarbókun við samning milli Efnahagsbandalags 
Evrópu og Konungsríkisins Noregs vegna aðildar Lýð-
veldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu .

7. gr.

Samningur þessi, sem er gerður í einu frumriti á búlgörsku, 
dönsku, eistnesku, ensku, finnsku, frönsku, grísku, hollensku, 
íslensku, ítölsku, lettnesku, litháísku, maltnesku, norsku, 
pólsku, portúgölsku, rúmensku, slóvensku, slóvösku, 
spænsku, sænsku, tékknesku, ungversku og þýsku, 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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Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci şi cinci iulie două mii şapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem.

V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundrasju.

Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte juli totusenogsju.

25.8.2007 EN Official Journal of the European Union L 221/21

 .
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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté
germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die
Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

L 221/22 EN Official Journal of the European Union 25.8.2007
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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu

25.8.2007 EN Official Journal of the European Union L 221/23
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għal Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

L 221/24 EN Official Journal of the European Union 25.8.2007
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Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

25.8.2007 EN Official Journal of the European Union L 221/25



Nr . 39/24 26 .6 .2008EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

За Европейската общност

For the European Community
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Fyrir hőnd Íslands

Für das Fürstentum Liechtenstein

For Kongeriket Norge

L 221/26 EN Official Journal of the European Union 25.8.2007

ö
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VIÐAUKI A

Skrá sem um getur í 3. gr. samningsins

I . HLUTI

GERÐIR SEM VÍSAÐ ER TIL Í EES-SAMNINGNUM EINS OG HONUM VAR 
BREYTT MEÐ LÖGUM UM AÐILDARSKILMÁLA LÝÐVELDISINS BÚLGARÍU 
OG RÚMENÍU OG AÐLÖGUN SÁTTMÁLANNA SEM MYNDA GRUNDVÖLL 
EVRÓPUSAMBANDSINS EÐA, EFTIR ATVIKUM, BÓKUN UM SKILYRÐI 
OG TILHÖGUN AÐILDAR LÝÐVELDISINS BÚLGARÍU OG RÚMENÍU AÐ 

EVRÓPUSAMBANDINU

Undirliðirnir, sem um getur í 2 . og 3 . mgr . 3 . gr ., bætist við á eftirfarandi stöðum í viðaukum og bókunum 
við EES-samninginn:

í XXVII . kafla (Brenndir drykkir) II . viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun):

– í 1 . lið (reglugerð ráðsins (EBE) nr . 15�6/89),

– í 3 . lið (reglugerð ráðsins (EBE) nr . 1601/91),

í XIII . viðauka (Flutningastarfsemi):

– í 19 . lið (tilskipun ráðsins 96/26/EB),

í XVII . viðauka (Hugverkaréttindi):

– í 6 . lið (reglugerð ráðsins (EBE) nr . 1�68/92),

– í lið 6a (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr . 1610/96) .
 

II . HLUTI

AÐRAR BREYTINGAR Á VIÐAUKUNUM VIÐ EES-SAMNINGINN

Eftirfarandi breytingar skulu gerðar á viðaukunum við EES-samninginn:

Í V . viðauka (Frelsi launþega til flutninga):

1) í 3 . lið (tilskipun ráðsins 68/360/EB) komi eftirfarandi í stað ii-liðar í aðlögunarlið e:

,,ii) eftirfarandi komi í stað neðanmálsgreinarinnar:

 „belgísku/belgískir, búlgörsku/búlgarskir, tékknesku/tékkneskir, dönsku/danskir, þýsku/þýskir, 
eistnesku/eistneskir, grísku/grískir, íslensku/íslenskir, spænsku/spænskir, frönsku/franskir, írsku/
írskir, ítölsku/ítalskir, kýpversku/kýpverskir, lettnesku/lettneskir, liechtensteinsku/liechtensteinskir, 
litháísku/litháískir, lúxemborgsku/lúxemborgskir, ungversku/ungverskir, maltnesku/maltneskir, 
hollensku/hollenskir, norsku/norskir, austurrísku/austurrískir, pólsku/pólskir, portúgölsku/
portúgalskir, rúmensku/rúmenskir, slóvensku/slóvenskir, slóvakísku/slóvakískir, finnsku/finnskir, 
sænsku/sænskir og bresku/breskir, eftir því hvaða land gefur leyfið út .“
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VIÐAUKI B

Skrá sem um getur í 4. gr. samningsins

Viðaukunum við EES-samninginn er breytt sem hér segir:

II . viðauki (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun): 

1 . Í lið 12a (tilskipun ráðsins 91/414/EBE) í XV . kafla bætist við eftirfarandi málsgrein á eftir 
málsgreininni um bráðabirgðafyrirkomulagið: 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Rúmeníu (II . hluti í B-þætti 5 . kafla  
VII . viðauka), gildir .“

2 . Eftirfarandi málsgrein bætist við í � . lið í XVII . kafla (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/62/EB) 
á milli málsgreinarinnar um bráðabirgðafyrirkomulagið og aðlögunartextans:

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (2 . liður í B-þætti 10 . kafla  
VI . viðauka) og Rúmeníu (2 . liður í B-þætti 9 . kafla VII . viðauka), gildir .“

3 . Eftirfarandi málsgrein bætist við í 8 . lið í XVII . kafla (tilskipun Evrópuþingins og ráðsins 94/63/EB) 
á milli málsgreinarinnar um bráðabirgðafyrirkomulagið og aðlögunartextans: 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (1 . liður í A-þætti 10 . kafla  
VI . viðauka) og Rúmeníu (A-þáttur í 9 . kafla VII . viðauka), gildir .“

4 . Eftirfarandi málsgrein bætist við á undan aðlögunartextanum í 3 . lið í XXV . kafla (tilskipun 
Evrópuþingins og ráðsins 2001/3�/EB): 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (� . kafli VI . viðauka), gildir .“ 

V . viðauki (Frelsi launþega til flutninga): 

Eftirfarandi komi í stað annarrar málsgreinar undir fyrirsögninni ,,AÐLÖGUNARTÍMABIL“

,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við lögin frá 25 . apríl 2005 eða, eftir 
atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (1 . kafli VI . viðauka) og Rúmeníu (1 . kafli 
VII . viðauka), gildir .“

Að því er varðar verndarráðstafanirnar sem er að finna í bráðabirgðafyrirkomulaginu, sem vísað er til í 
fyrri málsgrein, að undanskildu fyrirkomulagi vegna Möltu, gildir BÓKUN 44 UM VERNDARRÁÐ- 
STAFANIR SAMKVÆMT SAMNINGNUM UM STÆKKUN EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐISINS .“

VIII . viðauki (Staðfesturéttur): 

Eftirfarandi komi í stað annarrar málsgreinar undir fyrirsögninni ,,AÐLÖGUNARTÍMABIL“:

,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 eða, 
eftir atvikum, við bókunina 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (1 . kafli VI . viðauka) og Rúmeníu (1 . kafli 
VII . viðauka), gildir .“

Að því er varðar verndarráðstafanirnar sem er að finna í bráðabirgðafyrirkomulaginu, sem vísað er til 
í fyrri málsgreinum, að undanskildu fyrirkomulagi vegna Möltu, gildir BÓKUN 44 UM VERNDAR-
RÁÐSTAFANIR SAMKVÆMT SAMNINGNUM UM STÆKKUN EVRÓPSKA EFNAHAGS-
SVÆÐISINS .“
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IX . viðauki (Fjármálaþjónusta): 

Eftirfarandi málsgrein bætist við lið 30c (tilskipun Evrópuþingins og ráðsins 9�/9/EB): 

,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (2 . kafli VI . viðauka) og Rúmeníu  
(2 . kafli VII . viðauka), gildir .“ 

XI . viðauki (Fjarskiptaþjónusta): 

Eftirfarandi málsgrein bætist við á undan aðlögunartextanum í lið 5cm (tilskipun Evrópuþingins og ráðsins 
2002/22/EB): 

,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 eða, 
eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (9 . kafli VI . viðauka), gildir .“ 

XII . viðauki (Frjálsir fjármagnsflutningar): 

Eftirfarandi málsgrein bætist við á eftir málsgreininni undir fyrirsögninni ,,AÐLÖGUNARTÍMABIL“:

,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (3 . kafli VI . viðauka) og Rúmeníu  
(3 . kafli VII . viðauka), gildir .“

XIII . viðauki (Flutningastarfsemi): 

1 . Eftirfarandi málsgrein bætist við lið 15a (tilskipun ráðsins 96/53/EB): 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (3 . liður í 5 . kafla VI . viðauka) 
og Rúmeníu (2 . liður í 6 . kafla VII . viðauka), gildir .“

2 . Eftirfarandi málsgrein bætist við í lið 18a (tilskipun Evrópuþingins og ráðsins 1999/62/EB) á milli 
málsgreinarinnar um bráðabirgðafyrirkomulagið og aðlögunartextans: 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 eða, 
eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Rúmeníu (3 . liður í 6 . kafla VII . viðauka), gildir .“

3 . Eftirfarandi málsgrein bætist við í 19 . lið (tilskipun ráðsins 96/26/EB) á milli málsgreinarinnar um 
bráðabirgðafyrirkomulagið og aðlögunartextans: 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 eða, 
eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (2 . liður í 5 . kafla VI . viðauka), gildir .“

4 . Í lið 26c (reglugerð ráðsins (EBE) nr . 3118/93) komi eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar um 
bráðabirgðafyrirkomulagið: 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (1 . liður í 5 . kafla VI . viðauka) 
og Rúmeníu (1 . liður í 6 . kafla VII . viðauka), gildir .“

 Að því er varðar verndarráðstafanirnar sem er að finna í bráðabirgðafyrirkomulaginu, sem vísað 
er til í fyrri málsgreinum, gildir BÓKUN 44 UM VERNDARRÁÐSTAFANIR SAMKVÆMT 
SAMNINGNUM UM STÆKKUN EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐISINS .“

XV . viðauki (Ríkisaðstoð): 

1 . Eftirfarandi málsgrein bætist við í lok ,,AÐLÖGUN Á TILTEKNUM SVIÐUM“: 
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 ,,Fyrirkomulagið varðandi núverandi aðstoðarkerfi, sem mælt er fyrir um í 2 . kafla (Samkeppni) í 
V . viðauka við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 eða, eftir atvikum, við bókunina um aðild frá 25 . apríl 
2005, gildir milli samningsaðila .“

2 . Eftirfarandi bætist við á undan fyrirsögninni „GERÐIR SEM VÍSAÐ ER TIL“: 

 ,,AÐLÖGUNARTÍMABIL

 Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við lögin frá 25 . apríl 2005 eða, eftir 
atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Rúmeníu (4 . kafli VII . viðauka), gildir .“

XVII . viðauki (Hugverkaréttindi):

Eftirfarandi bætist við undir fyrirsögninni „AÐLÖGUN Á TILTEKNUM SVIÐUM“:

,,Sérstaka málsmeðferðin, sem mælt er fyrir um í 1 . kafla (Félagaréttur) í V . viðauka við aðildarlögin frá 
25 . apríl 2005 eða, eftir atvikum, við bókunina um aðild frá 25 . apríl 2005, gildir milli samningsaðila .“

XVIII . viðauki (Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna):
 
Í 30 . lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/�1/EB) komi eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar um 
bráðabirgðafyrirkomulagið: 

,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (1 . kafli VI . viðauka) og Rúmeníu  
(1 . kafli VII . viðauka), gildir .“

Að því er varðar verndarráðstafanirnar sem er að finna í bráðabirgðafyrirkomulaginu, sem vísað er til í 
fyrri málsgreinum, gildir BÓKUN 44 UM VERNDARRÁÐSTAFANIR SAMKVÆMT SAMNINGNUM 
UM STÆKKUN EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐISINS .“

XX . viðauki (Umhverfismál): 

1 . Eftirfarandi málsgrein bætist við lið 1f (tilskipun ráðsins 96/61/EB): 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (1 . liður í D-þætti 10 . kafla VI . 
viðauka) og Rúmeníu (1 . liður í D-þætti 9 . kafla VII . viðauka), gildir .“

2 . Eftirfarandi málsgrein bætist við lið �a (tilskipun ráðsins 98/83/EB): 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Rúmeníu (5 . liður í C-þætti 9 . kafla VII . 
viðauka), gildir .“

3 . Eftirfarandi málsgrein bætist við í 9 . lið (tilskipun ráðsins 83/513/EBE) á milli málsgreinarinnar um 
bráðabirgðafyrirkomulagið og aðlögunartextans: 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Rúmeníu (1 . liður í C-þætti 9 . kafla VII . 
viðauka), gildir .“

4 . Eftirfarandi málsgrein bætist við í 10 . lið (tilskipun ráðsins 84/156/EBE) á milli málsgreinarinnar um 
bráðabirgðafyrirkomulagið og aðlögunartextans: 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Rúmeníu (1 . liður í C-þætti 9 . kafla VII . 
viðauka), gildir .“
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5 . Eftirfarandi bætist við á undan aðlögunartextanum í 11 . lið (tilskipun ráðsins 84/491/EBE): 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Rúmeníu (2 . liður í C-þætti 9 . kafla  
VII . viðauka), gildir .“

6 . Eftirfarandi málsgrein bætist við í 12 . lið (tilskipun ráðsins 86/280/EBE) á milli málsgreinarinnar um 
bráðabirgðafyrirkomulagið og aðlögunartextans: 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Rúmeníu (3 . liður í C-þætti 9 . kafla  
VII . viðauka), gildir .“

� . Eftirfarandi málsgrein bætist við í 13 . lið (tilskipun ráðsins 91/2�1/EBE) á milli málsgreinarinnar um 
bráðabirgðafyrirkomulagið og aðlögunartextans: 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 
2005 eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (C-þáttur í 10 . kafla  
VI . viðauka) og Rúmeníu (4 . liður í C-þætti 9 . kafla VII . viðauka), gildir .“

8 . Eftirfarandi málsgrein bætist við í lið 19a (tilskipun Evrópuþingins og ráðsins 2001/80/EB) á milli 
málsgreinarinnar um bráðabirgðafyrirkomulagið og aðlögunartextans: 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (2 . liður í D-þætti 10 . kafla VI . 
viðauka) og Rúmeníu (3 . liður í D-þætti 9 . kafla VII . viðauka), gildir .“

9 . Eftirfarandi málsgrein bætist við í lið 21ad (tilskipun ráðsins 1999/32/EB) á milli málsgreinarinnar 
um bráðabirgðafyrirkomulagið og aðlögunartextans: 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (2 . liður í A-þætti 10 . kafla  
VI . viðauka), gildir .“

10 . Eftirfarandi málsgrein bætist við í lið 32c (reglugerð ráðsins (EBE) nr . 259/93) á milli málsgreinarinnar 
um bráðabirgðafyrirkomulagið og aðlögunartextans: 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (1 . liður í B-þætti 10 . kafla VI . 
viðauka) og Rúmeníu (1 . liður í B-þætti 9 . kafla VII . viðauka), gildir .“

11 . Eftirfarandi málsgrein bætist við lið 32d (tilskipun ráðsins 1999/31/EB): 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (3 . liður í B-þætti 10 . kafla VI . 
viðauka) og Rúmeníu (3 . liður í B-þætti 9 . kafla VII . viðauka), gildir .“

12 . Eftirfarandi málsgrein bætist við á undan aðlögunartextanum í lið 32f (tilskipun Evrópuþingins og 
ráðsins 2000/�6/EB): 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Rúmeníu (2 . liður í D-þætti 9 . kafla VII . 
viðauka), gildir .“

13 . Eftirfarandi málsgrein bætist við í lið 32fa (tilskipun Evrópuþingins og ráðsins 2002/96/EB) á milli 
málsgreinarinnar um bráðabirgðafyrirkomulagið og aðlögunartextans: 

 ,,Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem mælt er fyrir um í viðaukunum við aðildarlögin frá 25 . apríl 2005 
eða, eftir atvikum, við bókunina frá 25 . apríl 2005 um aðild Búlgaríu (4 . liður í B-þætti 10 . kafla VI . 
viðauka) og Rúmeníu (4 . liður í B-þætti 9 . kafla VII . viðauka), gildir .“
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LOKAGERÐ

Fulltrúar með fullt umboð

EVRÓPUBANDALAGSINS,

er nefnist „bandalagið“ í því sem hér fer á eftir, og eftirtalinna ríkja:

KONUNGSRÍKISINS BELGÍU,

LÝÐVELDISINS TÉKKLANDS,

KONUNGSRÍKISINS DANMERKUR,

SAMBANDSLÝÐVELDISINS ÞÝSKALANDS,

LÝÐVELDISINS EISTLANDS,

LÝÐVELDISINS GRIKKLANDS,

KONUNGSRÍKISINS SPÁNAR,

LÝÐVELDISINS FRAKKLANDS,

ÍRLANDS,

LÝÐVELDISINS ÍTALÍU,

LÝÐVELDISINS KÝPUR,

LÝÐVELDISINS LETTLANDS,

LÝÐVELDISINS LITHÁENS,

STÓRHERTOGADÆMISINS LÚXEMBORGAR,

LÝÐVELDISINS UNGVERJALANDS,

MÖLTU,

KONUNGSRÍKISINS HOLLANDS,

LÝÐVELDISINS AUSTURRÍKIS,

LÝÐVELDISINS PÓLLANDS,

LÝÐVELDISINS PORTÚGALS,

LÝÐVELDISINS SLÓVENÍU,

LÝÐVELDISINS SLÓVAKÍU,

LÝÐVELDISINS FINNLANDS,

KONUNGSRÍKISINS SVÍÞJÓÐAR,

HINS SAMEINAÐA KONUNGSRÍKIS STÓRA-BRETLANDS OG NORÐUR-ÍRLANDS,
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sem eiga aðild að stofnsáttmála EVRÓPUBANDALAGSINS og nefnast „aðildarríki EB“ í því sem hér 
fer á eftir,

fulltrúar með fullt umboð

ÍSLANDS,

FURSTADÆMISINS LIECHTENSTEINS,

KONUNGSRÍKISINS NOREGS,

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

en öll ofangreind ríki eiga aðild að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, sem var undirritaður 
í Óportó 2 . maí 1992 og nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer á eftir, og nefnast „núverandi 
samningsaðilar“ í því sem hér fer á eftir,

og

fulltrúar með fullt umboð

LÝÐVELDISINS BÚLGARÍU,

RÚMENÍA,

er nefnast „nýju samningsaðilarnir“ í því sem hér fer á eftir,

komu saman í Brussel hinn 25 . júlí árið tvö þúsund og sjö til þess að undirrita samning um þátttöku Lýð-
veldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu og hafa eftirtalin skjöl hlotið samþykki þeirra:

I . Samningur um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu (er nefnist 
„samningurinn“ í því sem hér fer á eftir)

II . Eftirtalin skjöl sem fylgja samningnum:

Viðauki A: Skrá sem um getur í 3 . gr . samningsins
Viðauki B: Skrá sem um getur í 4 . gr . samningsins

Eftirtaldar sameiginlegar yfirlýsingar, sem fylgja lokagerð þessari, hafa hlotið samþykki fulltrúa með fullt 
umboð núverandi samningsaðila og fulltrúa með fullt umboð nýju samningsaðilanna:

1 . Sameiginleg yfirlýsing um skjóta fullgildingu samningsins um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og 
Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu

2 . Sameiginleg yfirlýsing um hvenær bráðabirgðafyrirkomulag fellur úr gildi
3 . Sameiginleg yfirlýsing um beitingu upprunareglna í kjölfar gildistöku samningsins um þátttöku 

Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu
4 . Sameiginleg yfirlýsing um viðskipti með landbúnaðarafurðir og unnar landbúnaðarafurðir
5 . Sameiginleg yfirlýsing um aðlögunarákvæði vegna Liechtensteins á sviði frelsis launþega til 

flutninga
6 . Sameiginleg yfirlýsing um forgangsgeira sem um getur í bókun 38a
� . Sameiginleg yfirlýsing um fjárframlög

Fulltrúar með fullt umboð núverandi samningsaðila og fulltrúar með fullt umboð nýju samningsaðilanna 
hafa kynnt sér eftirtaldar yfirlýsingar, sem mynda fylgiskjöl með þessari lokagerð:

1 . Almenna sameiginlega yfirlýsingu EFTA-ríkjanna
2 . Sameiginlega yfirlýsingu EFTA-ríkjanna um frelsi launþega til flutninga
3 . Einhliða yfirlýsingu ríkisstjórnar Liechtensteins um bókun 38a
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Þeir hafa jafnframt komið sér saman um að EES-samningurinn, með áorðnum breytingum samkvæmt 
bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið og óstyttum texta allra ákvarðana 
sameiginlegu EES-nefndarinnar, verði þýddur á búlgörsku og rúmensku og fullgiltur á þeim tungumálum 
af hálfu fulltrúa samningsaðilanna eigi síðar en við gildistöku samningsins .

Þeir hafa kynnt sér samning í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins og Konungsríkisins Noregs um 
samstarfsáætlun um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Búlgaríu, sem myndar einnig fylgiskjal með þessari 
lokagerð .

Þeir hafa einnig kynnt sér samning í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins og Konungsríkisins 
Noregs um samstarfsáætlun um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Rúmeníu, sem myndar fylgiskjal með þessari 
lokagerð .

Þá hafa þeir kynnt sér viðbótarbókun við samning milli Efnahagsbandalags Evrópu og Lýðveldisins 
Íslands vegna aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu, sem myndar fylgiskjal 
með þessari lokagerð .

Þeir hafa ennfremur kynnt sér viðbótarbókun við samning milli Efnahagsbandalags Evrópu og Konungs-
ríkisins Noregs vegna aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu, sem myndar 
einnig fylgiskjal með þessari lokagerð .

Þeir leggja á það áherslu að samningar og bókanir, sem að ofan greinir, hafa hlotið samþykki á þeirri 
forsendu að þátttaka á Evrópska efnahagssvæðinu haldist óbreytt .
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Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci şi cinci iulie două mii şapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem.

V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundrasju.

Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte juli totusenogsju.

25.8.2007 EN Official Journal of the European Union L 221/35

 .
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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté
germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die
Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

L 221/36 EN Official Journal of the European Union 25.8.2007
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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu

25.8.2007 EN Official Journal of the European Union L 221/37
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għal Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

L 221/38 EN Official Journal of the European Union 25.8.2007
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Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

25.8.2007 EN Official Journal of the European Union L 221/39
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За Европейската общност

For the European Community
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Fyrir hönd Íslands

Für das Fürstentum Liechtenstein

For Kongeriket Norge

L 221/40 EN Official Journal of the European Union 25.8.2007
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SAMEIGINLEGAR YFIRLÝSINGAR

NÚVERANDI SAMNINGSAÐILA OG NÝJU SAMNINGSAÐILANNA

SAMEIGINLEG YFIRLÝSING

UM SKJÓTA FULLGILDINGU SAMNINGSINS UM ÞÁTTTÖKU LÝÐVELDISINS 
BÚLGARÍU OG RÚMENÍU Á EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐINU

Núverandi samningsaðilar og nýju samningsaðilarnir leggja áherslu á að til þess að góð framkvæmd 
Evrópska efnahagssvæðisins sé tryggð er mikilvægt að samningurinn um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu 
og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu hljóti fullgildingu eða viðurkenningu núverandi samningsaðila 
og nýju samningsaðilanna með skjótum hætti í samræmi við stjórnskipuleg skilyrði hvers og eins .

 

SAMEIGINLEG YFIRLÝSING

UM HVENÆR BRÁÐABIRGÐAFYRIRKOMULAG FELLUR ÚR GILDI

Hvers kyns bráðabirgðafyrirkomulag, sem er að finna í aðildarsáttmálanum, skal tekið upp í EES-
samninginn en falla úr gildi sama dag og verið hefði ef stækkun Evrópusambandsins og Evrópska 
efnahagssvæðisins hefði átt sér stað samtímis hinn 1 . janúar 200� .
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SAMEIGINLEG YFIRLÝSING

UM BEITINGU UPPRUNAREGLNA Í KJÖLFAR GILDISTÖKU SAMNINGSINS 
UM ÞÁTTTÖKU LÝÐVELDISINS BÚLGARÍU OG RÚMENÍU Á EVRÓPSKA 

EFNAHAGSSVÆÐINU

1 . Ef upprunasönnun er gefin út á réttan hátt á vegum EFTA-ríkis eða nýs samningsaðila á grundvelli 
samnings um fríðindameðferð sem er í gildi milli EFTA-ríkjanna og nýja samningsaðilans eða 
einhliða ákvæða í landslögum EFTA-ríkis eða eins nýju samningsaðilanna skal slíkt teljast sönnun á 
EES-fríðindauppruna að því tilskildu:

a) að upprunasönnunin og flutningsskjölin hafi verið gefin út eigi síðar en daginn áður en nýi 
samningsaðilinn öðlaðist aðild að Evrópusambandinu,

b) að upprunasönnunin berist tollyfirvöldum áður en fjórir mánuðir eru liðnir frá gildistöku 
samningsins .

 Ef lögð er fram innflutningsskýrsla vegna innflutnings á vörum frá EFTA-ríki til eins nýju 
samningsaðilanna eða frá eins nýju samningsaðilanna til EFTA-ríkis, eftir því sem við á, sem 
átt hefur sér stað áður en nýi samningsaðilinn öðlaðist aðild að Evrópusambandinu samkvæmt 
ákvæðum um fríðindameðferð sem voru í gildi milli EFTA-ríkis og nýja samningsaðilans á þeim 
tíma, mega EFTA-ríkin eða nýju samningsaðilarnir einnig taka gilda upprunasönnun sem er gefin 
út eftir á í samræmi við slíka tilhögun að því tilskildu að hún berist tollyfirvöldum áður en fjórir 
mánuðir eru liðnir frá gildistöku samningsins .

2 . EFTA-ríkjunum annars vegar og Lýðveldinu Búlgaríu og Rúmeníu hins vegar er heimilt að hafa 
áfram í gildi leyfi sem veita stöðu „viðurkennds útflytjanda“ á grundvelli samninga sem eru í gildi 
milli EFTA-ríkjanna annars vegar og Lýðveldisins Búlgaríu eða Rúmeníu hins vegar að því tilskildu 
að hinir viðurkenndu útflytjendur beiti upprunareglum EES-samningsins .

 Í stað þessara leyfa í EFTA-ríkjunum og Lýðveldinu Búlgaríu og Rúmeníu skulu koma, eigi síðar en 
einu ári eftir gildistöku samningsins, ný leyfi sem eru gefin út í samræmi við skilyrðin sem mælt er 
fyrir um í bókun 4 við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið .

3 . Lögbær yfirvöld EFTA-ríkjanna og nýju samningsaðilanna skulu taka til greina óskir um síðari 
sannprófun upprunasönnunar sem gefin er út á grundvelli samninga og ákvæða um fríðindameðferð, 
sem um getur í 1 . og 2 . mgr . hér á undan, um þriggja ára skeið eftir að slík upprunasönnun er 
gefin út og er sömu yfirvöldum heimilt að leggja fram slíkar óskir um þriggja ára skeið eftir að 
upprunasönnunin er samþykkt .
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SAMEIGINLEG YFIRLÝSING

UM VIÐSKIPTI MEÐ LANDBÚNAÐARAFURÐIR OG UNNAR LANDBÚNAÐAR-
AFURÐIR

1 . Í tengslum við samningaviðræður um stækkun Evrópska efnahagssvæðisins höfðu núverandi 
samningsaðilar og nýju samningsaðilarnir samráð í því skyni að meta þörfina á að breyta tvíhliða 
viðskiptafríðindum vegna landbúnaðarafurða og unninna landbúnaðarafurða sem er að finna í 
viðkomandi köflum EES-samningsins eða viðkomandi tvíhliða samningum milli Evrópubandalagsins 
og Íslands, Liechtensteins og Noregs, hvers um sig, með hliðsjón af stækkun Evrópusambandsins .

2 . Núverandi samningsaðilar og nýju samningsaðilarnir hafa metið skilyrði fyrir markaðsaðgangi fyrir 
einstakar vörur og komið sér saman um að engum viðskiptafríðindum skuli bætt við neinn gildandi 
samning vegna landbúnaðarafurða eða unninna landbúnaðarafurða í tengslum við stækkunina .

3 . Núverandi samningsaðilar og nýju samningsaðilarnir hafa komið sér saman um að Ísland, 
Liechtenstein og Noregur skuli hvorki beita fyrir sér kröfu, beiðni eða málskoti né breyta 
nokkrum viðskiptafríðindum eða fella þau niður á grundvelli 6 . mgr . XXIV . gr . og XXVIII . gr . 
GATT-samningsins frá 1994 að því er varðar landbúnaðarafurðir í tengslum við þessa stækkun 
Evrópusambandsins .

 

SAMEIGINLEG YFIRLÝSING

UM AÐLÖGUNARÁKVÆÐI VEGNA LIECHTENSTEINS Á SVIÐI FRELSIS LAUN-
ÞEGA TIL FLUTNINGA

Núverandi samningsaðilar og nýju samningsaðilarnir

– vísa til aðlögunarákvæða vegna Liechtensteins á sviði frelsis launþega til flutninga sem voru tekin 
upp með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr . 191/1999 og breytt var með samningnum 
um þátttöku Lýðveldisins Tékklands, Lýðveldisins Eistlands, Lýðveldisins Kýpur, Lýðveldisins 
Lettlands, Lýðveldisins Litháens, Lýðveldisins Ungverjalands, Möltu, Lýðveldisins Póllands, 
Lýðveldisins Slóveníu og Lýðveldisins Slóvakíu á Evrópska efnahagssvæðinu frá 14 . október 
2003,

– benda á að mikillar og stöðugrar ásóknar verður vart hjá ríkisborgurum EB- og EFTA-ríkja að setjast 
að í Liechtenstein og er hún umfram hreinan fjölda innflytjenda sem kveðið er á um í ofangreindum 
reglum,

– hafa hliðsjón af því að vegna þátttöku Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu hafa fleiri 
ríkisborgarar rétt til að færa sér í nyt frelsi launþega til flutninga sem tryggt er í EES-samningnum,

og hafa komið sér saman um að taka fullt tillit til þessara aðstæðna, ásamt óbreyttri getu Liechtensteins til 
að taka við fólki, við endurskoðun á aðlögunarákvæðum á tilteknum sviðum sem er að finna í V . og VIII . 
viðauka við EES-samninginn .
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SAMEIGINLEG YFIRLÝSING

UM FORGANGSGEIRA SEM UM GETUR Í BÓKUN 38A

Núverandi samningsaðilar og nýju samningsaðilarnir taka fram að ekki er nauðsynlegt að veita fé til allra 
forgangsgeira, samkvæmt skilgreiningunni í 3 . gr . bókunar 38a, í hverju styrkríki .
 

SAMEIGINLEG YFIRLÝSING

UM FJÁRFRAMLÖG

Núverandi samningsaðilar og nýju samningsaðilarnir eru sammála um að breytilega tilhögun fjárframlaga, 
sem samið hefur verið um í tengslum við stækkun EES, beri ekki að túlka sem fordæmi fyrir tímabilið sem 
tekur við eftir að sú tilhögun fellur úr gildi 30 . apríl 2009 .
 

AÐRAR YFIRLÝSINGAR

EINS EÐA FLEIRI SAMNINGSAÐILA

ALMENN SAMEIGINLEG YFIRLÝSING EFTA-RÍKJANNA

EFTA-ríkin hafa kynnt sér yfirlýsingar sem hafa þýðingu í tengslum við EES-samninginn og fylgja 
lokagerð sáttmálans milli Konungsríkisins Belgíu, Lýðveldisins Tékklands, Konungsríkisins Danmerkur, 
Sambandslýðveldisins Þýskalands, Lýðveldisins Eistlands, Lýðveldisins Grikklands, Konungsríkisins 
Spánar, Lýðveldisins Frakklands, Írlands, Lýðveldisins Ítalíu, Lýðveldisins Kýpur, Lýðveldisins 
Lettlands, Lýðveldisins Litháens, Stórhertogadæmisins Lúxemborgar, Lýðveldisins Ungverjalands, Möltu, 
Konungsríkisins Hollands, Lýðveldisins Austurríkis, Lýðveldisins Póllands, Lýðveldisins Portúgals, 
Lýðveldisins Slóveníu, Lýðveldisins Slóvakíu, Lýðveldisins Finnlands, Konungsríkisins Svíþjóðar, 
Hins sameinaða konungsríkis Stóra-Bretlands og Norður-Írlands, (aðildarríkja Evrópusambandsins) og 
Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu um aðild Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu .
EFTA-ríkin leggja áherslu á að túlkun og beiting yfirlýsinganna, sem hafa þýðingu í tengslum við EES-
samninginn og fylgja lokagerð sáttmálans sem um getur í undanfarandi málsgrein, má ekki brjóta í bága 
við skuldbindingar núverandi samningsaðila og nýju samningsaðilanna samkvæmt samningi þessum eða 
EES-samningnum .
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SAMEIGINLEG YFIRLÝSING

EFTA-RÍKJANNA UM FRELSI LAUNÞEGA TIL FLUTNINGA

EFTA-ríkin leggja áherslu á hversu mikilvægt er að taka mið af aðstæðum og gæta sveigjanleika þegar 
kemur að framkvæmd ákvæða um frelsi launþega til flutninga . Þau munu leitast við að greiða ríkisborgurum 
Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu aðgang að vinnumarkaði í samræmi við ákvæði landslaga í því skyni 
að flýta fyrir samræmingu réttarreglna EES . Þetta ætti að leiða til þess að atvinnutækifærum ríkisborgara 
Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu í EFTA-ríkjunum fjölgi verulega í kjölfar aðildar þessara ríkja . 
EFTA-ríkin munu jafnframt nýta sem best fyrirhugaða tilhögun sem miðast við að koma sem fyrst í fulla 
framkvæmd réttarreglum á sviði frelsis launþega til flutninga . Í Liechtenstein verður þetta gert í samræmi 
við sérstaka tilhögun sem mælt er fyrir um í ákvæðum um aðlögun á tilteknum sviðum í V . viðauka (Frelsi 
launþega til flutninga) og VIII . viðauka (Staðfesturéttur) við EES-samninginn .
 

EINHLIÐA YFIRLÝSING

RÍKISSTJÓRNAR LIECHTENSTEINS UM BÓKUN 38A

Ríkisstjórn Liechtensteins

– vísar til viðauka við bókun 38a,

– rifjar upp að Búlgaría og Rúmenía eiga að njóta framlaga EFTA-ríkjanna til að draga úr efnahagslegu 
og félagslegu misræmi á Evrópska efnahagssvæðinu í sama mæli og styrkríkin sem nefnd eru í 5 . gr . 
bókunar 38a að teknu tilliti til skiptingarinnar sem fram kemur í þeirri grein,

– tekur fram að EFTA-ríkin lögðu gríðarmikið af mörkum í fjármagnskerfi EES til að auka fjárveitingar 
vegna Búlgaríu og Rúmeníu,

og lýsir yfir þeim skilningi sínum að við endurskoðunina, sem mælt er fyrir um í 9 . gr . bókunar 38a, skuli 
frekari fjárframlög, sem um kann að semjast, miðast við þann árangur sem þegar hefur náðst í að draga úr 
efnahagslegu og félagslegu misræmi þannig að framlög EFTA-ríkjanna þriggja lækki hlutfallslega ef eitt 
eða fleiri núverandi styrkríkja eiga ekki lengur rétt á fjárframlögum samkvæmt slíkri tilhögun .
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SAMNINGUR

í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins og Konungsríkisins Noregs um 
samstarfsáætlun um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Búlgaríu

A . Bréf frá Evrópubandalaginu

Herra …,

Mér veitist sá heiður að vísa til samningaviðræðna sem átt hafa sér stað milli Evrópubandalagsins og 
Konungsríkisins Noregs („Noregs“) í tengslum við væntanlega aðild Búlgaríu að EES-samningnum og að 
stofnað er til samstarfsáætlunar um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Búlgaríu .

Niðurstöður samningaviðræðnanna eru sem hér segir:

1 . Noregur og Búlgaría skulu stofna til samstarfsáætlunar um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Búlgaríu á 
grundvelli tvíhliða verkefna í samræmi við tvíhliða samning milli þessara tveggja ríkja . Texti þessa 
tvíhliða samnings kemur fram í viðauka við þessi bréfaskipti og er óaðskiljanlegur hluti þeirra .

2 . Fjárframlag Noregs vegna þessarar áætlunar skal nema í heild 20 milljónum evra og vera til 
skuldbindingar í einu lagi á árinu 200� . Þessi fjárhæð skal vera til úthlutunar frá gildistökudegi 
samningsins um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu, eða 
samnings um að beita þeim samningi til bráðabirgða, allt til 30 . apríl 2009 .

3 . Þessi bréfaskipti:

a) skulu fullgilt eða samþykkt af hálfu Evrópubandalagsins og Noregs í samræmi við reglur hvors 
aðila um málsmeðferð . Skjöl um fullgildingu eða samþykki skulu afhent aðalskrifstofu ráðs 
Evrópusambandsins til vörslu .

b) Bréfaskiptin öðlast gildi daginn eftir að síðasta skjal um fullgildingu eða samþykki er afhent 
til vörslu að því tilskildu að skjöl um fullgildingu eða samþykki eftirtalinna tengdra samninga 
hafi einnig verið afhent til vörslu:

i) Samningur um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska 
efnahagssvæðinu

ii) Samningur í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins og Konungsríkisins Noregs um 
samstarfsáætlun um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Rúmeníu

iii) Viðbótarbókun við samning milli Efnahagsbandalags Evrópu og Lýðveldisins Íslands 
vegna aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu og

iv) Viðbótarbókun við samning milli Efnahagsbandalags Evrópu og Konungsríkisins Noregs 
vegna aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu

Ég óska vinsamlega eftir staðfestingu yðar á því að þér samþykkið efni þessa bréfs .

Ég votta yður mína fyllstu virðingu .
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Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
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VIÐAUKI

SAMNINGUR UM NORSKA SAMSTARFSÁÆTLUN UM HAGVÖXT OG 
SJÁLFBÆRA ÞRÓUN Í BÚLGARÍU

milli

KONUNGSRÍKISINS NOREGS

og

LÝÐVELDISINS BÚLGARÍU,

er nefnast „samningsaðilar“ í því sem hér fer á eftir

1. gr.
Markmið

Stofna skal til norskrar samstarfsáætlunar um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Búlgaríu á grundvelli tvíhliða 
samstarfsverkefna milli samningsaðila í þeim geirum sem um getur í 4 . gr .

2. gr.
Fjárframlag

Fjárframlag Konungsríkisins Noregs vegna hinnar norsku samstarfsáætlunar fyrir Lýðveldið Búlgaríu skal 
nema í heild 20 milljónum evra og vera til skuldbindingar í einu lagi á árinu 200� .

3. gr.
Gildistími

Fjárhæðin, sem um getur í 2 . gr ., skal vera til úthlutunar frá gildistökudegi samningsins um þátttöku 
Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu, eða gildistökudegi samnings um að beita 
samningnum til bráðabirgða, allt til 30 . apríl 2009 .

4. gr.
Forgangsgeirar

Hin norska samstarfsáætlun fyrir Búlgaríu skal ná til tvíhliða samstarfsverkefna milli hlutgengra 
umsækjenda frá samningsaðilum sem lúta að því að styrkja félagslega og efnahagslega uppbyggingu í 
Lýðveldinu Búlgaríu í eftirtöldum forgangsgeirum:

– Minni losun gróðurhúsalofttegunda, að meðtöldum sameiginlegum framkvæmdaverkefnum 
samkvæmt Kyoto-bókuninni, og minni losun annarra efna í loft og vatn

– Orkunýting og endurnýjanleg orka

– Stuðningur við sjálfbæra framleiðslu, meðal annars með vottun og sannprófun

– Framkvæmd Schengen-réttarreglna, stuðningur við Schengen-landsáætlanir og styrking réttar-
kerfisins

Hugsanleg starfsemi er til að mynda nýsköpun, uppbygging mannauðs, tengslamyndun, styrking kunnáttu, 
miðlun tækniþekkingar og rannsóknir og þróunarstarf .

5. gr.
Hámark vegna sameiginlegrar fjármögnunar

Fé, sem Norðmenn leggja fram sem styrki, skal ekki vera umfram 60 % af verkefniskostnaði nema 
þegar um ræðir verkefni sem eru fjármögnuð að öðru leyti með fjárveitingum frá ríki, héruðum eða 
sveitarfélögum, en þá má framlagið ekki vera umfram 85 % af verkefniskostnaði . Hvað sem öðru líður 



26.6.2008 Nr. 39/47EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

skal aldrei farið yfir hámark vegna sameiginlegrar fjármögnunar samkvæmt reglum bandalagsins. Framlög 
til frjálsra félagasamtaka og aðila vinnumarkaðarins geta numið allt að 90 % verkefniskostnaðar.

6. gr.
Umsýsla

Umsýsla hinnar norsku samstarfsáætlunar fyrir Búlgaríu skal vera í höndum norskra stjórnvalda eða aðila 
sem þau tilnefna. Umsýsluaðilinn skal hafa samráð við landsmiðstöðina sem stjórnvöld í Lýðveldinu 
Búlgaríu tilnefna. Framkvæmdastjórninni er heimilt að skoða verkefni (1).

Stjórnvöld í Noregi munu setja frekari ákvæði um framkvæmd samnings þessa eftir því sem þörf gerist.

Umsýslukostnaður vegna hinnar norsku samstarfsáætlunar skal tekinn af fjárhæðinni sem um getur í 2. gr.

7. gr.
Gildistaka

Samningur þessi skal fullgiltur af hálfu Konungsríkisins Noregs og Lýðveldisins Búlgaríu í samræmi 
við reglur um málsmeðferð í hvoru ríki. Hann öðlast gildi á þrítugasta degi eftir að síðasti samningsaðili 
hefur afhent norska utanríkisráðuneytinu skjal sitt um fullgildingu, þó ekki áður en samningur um þátttöku 
Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu öðlast gildi, eða á gildistökudegi 
samnings um að beita síðarnefnda samningnum til bráðabirgða.

 Gjört í Brussel hinn ……… 2007,

 Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs Fyrir hönd Lýðveldisins Búlgaríu
 

B. Bréf frá Konungsríkinu Noregi

(1)  Ákvæði síðasta málsliðar fyrstu málsgreinar 6. gr. gildir einnig sem aðlögun að 3. mgr. 4. gr. við samninginn milli Konungsríkisins 
Noregs og Evrópubandalagsins um norskt fjármagnskerfi fyrir tímabilið 2004-2009 (Stjtíð. ESB L 130, 29.4.2004, bls. 81).



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr . 39/48 26 .6 .2008

Herra …,

Mér veitist sá heiður að staðfesta að mér hefur borist bréf yðar frá í dag, sem hljóðar svo:

„Mér veitist sá heiður að vísa til samningaviðræðna sem átt hafa sér stað milli Evrópubandalagsins og 
Konungsríkisins Noregs („Noregs“) í tengslum við væntanlega aðild Búlgaríu að EES-samningnum og að 
stofnað er til samstarfsáætlunar um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Búlgaríu .

Niðurstöður samningaviðræðnanna eru sem hér segir:

1 . Noregur og Búlgaría skulu stofna til samstarfsáætlunar um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Búlgaríu á 
grundvelli tvíhliða verkefna í samræmi við tvíhliða samning milli þessara tveggja ríkja . Texti þessa 
tvíhliða samnings kemur fram í viðauka við þessi bréfaskipti og er óaðskiljanlegur hluti þeirra .

2 . Fjárframlag Noregs vegna þessarar áætlunar skal nema í heild 20 milljónum evra og vera til 
skuldbindingar í einu lagi á árinu 200� . Þessi fjárhæð skal vera til úthlutunar frá gildistökudegi 
samningsins um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu, eða 
samnings um að beita þeim samningi til bráðabirgða, allt til 30 . apríl 2009 .

3 . Þessi bréfaskipti:

a) skulu fullgilt eða samþykkt af hálfu Evrópubandalagsins og Noregs í samræmi við reglur hvors 
aðila um málsmeðferð . Skjöl um fullgildingu eða samþykki skulu afhent aðalskrifstofu ráðs 
Evrópusambandsins til vörslu .

b) Bréfaskiptin öðlast gildi daginn eftir að síðasta skjal um fullgildingu eða samþykki er afhent 
til vörslu að því tilskildu að skjöl um fullgildingu eða samþykki eftirtalinna tengdra samninga 
hafi einnig verið afhent til vörslu:

i) Samningur um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska 
efnahagssvæðinu

ii) Samningur í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins og Konungsríkisins Noregs um 
samstarfsáætlun um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Rúmeníu

iii) Viðbótarbókun við samning milli Efnahagsbandalags Evrópu og Lýðveldisins Íslands 
vegna aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu og

iv) Viðbótarbókun við samning milli Efnahagsbandalags Evrópu og Konungsríkisins Noregs 
vegna aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu

Mér veitist sá heiður að staðfesta að ég er samþykkur efni bréfs yðar .

Ég votta yður mína fyllstu virðingu .
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Utferdiget i Brussel,
Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

For Kongeriget Norge
За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega
Za Norské království
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Ghar-Renju tan-Norveġja
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Norge
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SAMNINGUR

í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins og Konungsríkisins Noregs um 
samstarfsáætlun um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Rúmeníu

A . Bréf frá Evrópubandalaginu

Herra …,

Mér veitist sá heiður að vísa til samningaviðræðna sem átt hafa sér stað milli Evrópubandalagsins og 
Konungsríkisins Noregs („Noregs“) í tengslum við væntanlega aðild Rúmeníu að EES-samningnum og 
að stofnað er til samstarfsáætlunar um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Rúmeníu .

Niðurstöður samningaviðræðnanna eru sem hér segir:

1 . Noregur og Rúmenía skulu stofna til samstarfsáætlunar um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Rúmeníu á 
grundvelli tvíhliða verkefna í samræmi við tvíhliða samning milli þessara tveggja ríkja . Texti þessa 
tvíhliða samnings kemur fram í viðauka við þessi bréfaskipti og er óaðskiljanlegur hluti þeirra .

2 . Fjárframlag Noregs vegna þessarar áætlunar skal nema í heild 48 milljónum evra og vera til 
skuldbindingar í einu lagi á árinu 200� . Þessi fjárhæð skal vera til úthlutunar frá gildistökudegi 
samningsins um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu, eða 
samnings um að beita þeim samningi til bráðabirgða, allt til 30 . apríl 2009 .

3 . Þessi bréfaskipti:

a) skulu fullgilt eða samþykkt af hálfu Evrópubandalagsins og Noregs í samræmi við reglur hvors 
aðila um málsmeðferð . Skjöl um fullgildingu eða samþykki skulu afhent aðalskrifstofu ráðs 
Evrópusambandsins til vörslu .

b) Bréfaskiptin öðlast gildi daginn eftir að síðasta skjal um fullgildingu eða samþykki er afhent 
til vörslu að því tilskildu að skjöl um fullgildingu eða samþykki eftirtalinna tengdra samninga 
hafi einnig verið afhent til vörslu:

i) Samningur um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahags-
svæðinu

ii) Samningur í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins og Konungsríkisins Noregs um 
samstarfsáætlun um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Búlgaríu

iii) Viðbótarbókun við samning milli Efnahagsbandalags Evrópu og Lýðveldisins Íslands 
vegna aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu og

iv) Viðbótarbókun við samning milli Efnahagsbandalags Evrópu og Konungsríkisins Noregs 
vegna aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu

Ég óska vinsamlega eftir staðfestingu yðar á því að þér samþykkið efni þessa bréfs .

Ég votta yður mína fyllstu virðingu .
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Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
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VIÐAUKI

SAMNINGUR UM NORSKA SAMSTARFSÁÆTLUN UM HAGVÖXT OG 
SJÁLFBÆRA ÞRÓUN Í RÚMENÍU

milli

KONUNGSRÍKISINS NOREGS

og

RÚMENÍU

er nefnast „samningsaðilar“ í því sem hér fer á eftir

1. gr.
Markmið

Stofna skal til norskrar samstarfsáætlunar um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Rúmeníu á grundvelli tvíhliða 
samstarfsverkefna milli samningsaðila í þeim geirum sem um getur í 4 . gr .

2. gr.
Fjárframlag

Fjárframlag Konungsríkisins Noregs vegna hinnar norsku samstarfsáætlunar fyrir Rúmeníu skal nema í 
heild 48 milljónum evra og vera til skuldbindingar í einu lagi á árinu 200� .

3. gr.
Gildistími

Fjárhæðin, sem um getur í 2 . gr ., skal vera til úthlutunar frá gildistökudegi samningsins um þátttöku 
Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu, eða gildistökudegi samnings um að beita 
samningnum til bráðabirgða, allt til 30 . apríl 2009 .

4. gr.
Forgangsgeirar

Hin norska samstarfsáætlun fyrir Rúmeníu skal ná til tvíhliða samstarfsverkefna milli hlutgengra 
umsækjenda frá samningsaðilum sem lúta að því að styrkja félagslega og efnahagslega uppbyggingu í 
Rúmeníu í eftirtöldum forgangsgeirum:

– Minni losun gróðurhúsalofttegunda, að meðtöldum sameiginlegum framkvæmdaverkefnum 
samkvæmt Kyoto-bókuninni, og minni losun annarra efna í loft og vatn

– Orkunýting og endurnýjanleg orka

– Stuðningur við sjálfbæra framleiðslu, meðal annars með vottun og sannprófun

– Heilbrigðismál

Hugsanleg starfsemi er til að mynda nýsköpun, uppbygging mannauðs, tengslamyndun, styrking kunnáttu, 
miðlun tækniþekkingar og rannsóknir og þróunarstarf .

5. gr.
Hámark vegna sameiginlegrar fjármögnunar

Fé, sem Norðmenn leggja fram sem styrki, skal ekki vera umfram 60 % af verkefniskostnaði nema 
þegar um ræðir verkefni sem eru fjármögnuð að öðru leyti með fjárveitingum frá ríki, héruðum eða 
sveitarfélögum, en þá má framlagið ekki vera umfram 85 % af verkefniskostnaði . Hvað sem öðru líður 
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skal aldrei farið yfir hámark vegna sameiginlegrar fjármögnunar samkvæmt reglum bandalagsins. Framlög 
til frjálsra félagasamtaka og aðila vinnumarkaðarins geta numið allt að 90 % verkefniskostnaðar.

6. gr.
Umsýsla

Umsýsla hinnar norsku samstarfsáætlunar fyrir Rúmeníu skal vera í höndum norskra stjórnvalda eða 
aðila sem þau tilnefna. Umsýsluaðilinn skal hafa samráð við landsmiðstöðina sem stjórnvöld í Rúmeníu 
tilnefna. Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna er heimilt að skoða verkefni (1).

Stjórnvöld í Noregi munu setja frekari ákvæði um framkvæmd samnings þessa eftir því sem þörf gerist.

Umsýslukostnaður vegna hinnar norsku samstarfsáætlunar skal tekinn af fjárhæðinni sem um getur í 2. gr.

7. gr.
Gildistaka

Samningur þessi skal fullgiltur af hálfu Konungsríkisins Noregs og Rúmeníu í samræmi við reglur um 
málsmeðferð í hvoru ríki. Hann öðlast gildi á þrítugasta degi eftir að síðasti samningsaðili hefur afhent 
norska utanríkisráðuneytinu skjal sitt um fullgildingu, þó ekki áður en samningur um þátttöku Lýðveldisins 
Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu öðlast gildi, eða á gildistökudegi samnings um að beita 
síðarnefnda samningnum til bráðabirgða.

 Gjört í Brussel hinn ……… 2007,

 Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs Fyrir hönd Rúmeníu

(1) Ákvæði síðasta málsliðar fyrstu málsgreinar 6. gr. gildir einnig sem aðlögun að 3. mgr. 4. gr. við samninginn milli Konungsríkisins 
Noregs og Evrópubandalagsins um norskt fjármagnskerfi fyrir tímabilið 2004-2009 (Stjtíð. ESB L 130, 29.4.2004, bls. 81).
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B . Bréf frá Konungsríkinu Noregi

Herra …,

Mér veitist sá heiður að staðfesta að mér hefur borist bréf yðar frá í dag, sem hljóðar svo:

„Mér veitist sá heiður að vísa til samningaviðræðna sem átt hafa sér stað milli Evrópubandalagsins og 
Konungsríkisins Noregs („Noregs“) í tengslum við væntanlega aðild Rúmeníu að EES-samningnum 
og að stofnað er til samstarfsáætlunar um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Rúmeníu .

Niðurstöður samningaviðræðnanna eru sem hér segir:

1 . Noregur og Rúmenía skulu stofna til samstarfsáætlunar um hagvöxt og sjálfbæra þróun 
í Rúmeníu á grundvelli tvíhliða verkefna í samræmi við tvíhliða samning milli þessara 
tveggja ríkja . Texti þessa tvíhliða samnings kemur fram í viðauka við þessi bréfaskipti og er 
óaðskiljanlegur hluti þeirra .

2 . Fjárframlag Noregs vegna þessarar áætlunar skal nema í heild 48 milljónum evra og vera til 
skuldbindingar í einu lagi á árinu 200� . Þessi fjárhæð skal vera til úthlutunar frá gildistökudegi 
samningsins um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu, eða 
samnings um að beita þeim samningi til bráðabirgða, allt til 30 . apríl 2009 .

3 . Þessi bréfaskipti:

a) skulu fullgilt eða samþykkt af hálfu Evrópubandalagsins og Noregs í samræmi við 
reglur hvors aðila um málsmeðferð . Skjöl um fullgildingu eða samþykki skulu afhent 
aðalskrifstofu ráðs Evrópusambandsins til vörslu .

b) Bréfaskiptin öðlast gildi daginn eftir að síðasta skjal um fullgildingu eða samþykki er 
afhent til vörslu að því tilskildu að skjöl um fullgildingu eða samþykki eftirtalinna tengdra 
samninga hafi einnig verið afhent til vörslu:

i) Samningur um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahags-
svæðinu

ii) Samningur í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins og Konungsríkisins Noregs 
um samstarfsáætlun um hagvöxt og sjálfbæra þróun í Búlgaríu

iii) Viðbótarbókun við samning milli Efnahagsbandalags Evrópu og Lýðveldisins Íslands 
vegna aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu og

iv) Viðbótarbókun við samning milli Efnahagsbandalags Evrópu og Konungsríkisins 
Noregs vegna aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu

Mér veitist sá heiður að staðfesta að ég er samþykkur efni bréfs yðar .

Ég votta yður mína fyllstu virðingu .
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Utferdiget i Brussel,
Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

For Kongeriget Norge
За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega
Za Norské království
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Ghar-Renju tan-Norveġja
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Norge
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VIÐBÓTARBÓKUN

við samning milli Efnahagsbandalags Evrópu og Lýðveldisins Íslands vegna aðildar 
Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu

EVRÓPUBANDALAGIÐ

og

ÍSLAND

HAFA

með hliðsjón af samningi milli Efnahagsbandalags Evrópu og Lýðveldisins Íslands, sem undirritaður var í 
Brussel 22 . júlí 19�2 og nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir, og gildandi reglum um viðskipti 
með fisk og sjávarafurðir milli Íslands og bandalagsins,

með hliðsjón af aðild Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu,

með hliðsjón af samningnum um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahags-
svæðinu,

með hliðsjón af gildandi reglum um viðskipti með fisk og sjávarafurðir milli Íslands og nýju aðildar-
ríkjanna,

ákveðið sameiginlega að gera breytingar á samningnum vegna aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu 
að Evrópusambandinu

og gera með sér svohljóðandi bókun:

1. gr.

Texti samningsins, viðauka og bókana við hann, sem eru óað-
skiljanlegur hluti hans, auk lokagerðarinnar og meðfylgjandi 
yfirlýsinga, skal þýddur á búlgörsku og rúmensku og teljast 
þeir textar jafngildir upprunalegu textunum . Sameiginlega 
nefndin skal samþykkja búlgarska og rúmenska textann .

2. gr.

Í bókun þessari og viðauka við hana er mælt fyrir um 
sérákvæði um innflutning til bandalagsins á tilteknum fisk- og 
sjávarafurðum frá Íslandi .

Árlegur tollfrjáls kvóti, sem kveðið er á um í viðauka við 
bókun þessa, skal koma til framkvæmda á tímabilinu 1 . janúar 
200� til 30 . apríl 2009 . Kvótinn skal endurskoðaður við lok 
þess tímabils, að teknu tilliti til allra þeirra hagsmuna sem máli 
skipta . Kvótar ársins 200� skulu ekki skertir af þeim sökum 
að stækkun Evrópska efnahagssvæðisins átti sér ekki stað 1 . 
janúar 200� .

Kvótar ársins 2009 skulu skertir í samræmi við gildistíma 
þeirra til 30 . apríl 2009 .

3. gr.

Samningsaðilar skulu fullgilda eða samþykkja bókun þessa 
í samræmi við reglur sínar um málsmeðferð . Skjöl um 
fullgildingu eða samþykki skulu afhent aðalskrifstofu ráðs 
Evrópusambandsins til vörslu .

Bókunin öðlast gildi daginn eftir að síðasta skjal um fullgildingu 
eða samþykki er afhent til vörslu að því tilskildu að skjöl um 
fullgildingu eða samþykki eftirtalinna tengdra samninga hafi 
einnig verið afhent til vörslu:

i) Samningur um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og 
Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu

ii) Samningur í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins 
og Konungsríkisins Noregs um samstarfsáætlun um 
hagvöxt og sjálfbæra þróun í Búlgaríu

iii) Samningur í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins 
og Konungsríkisins Noregs um samstarfsáætlun um 
hagvöxt og sjálfbæra þróun í Rúmeníu og

iv) Viðbótarbókun við samning milli Efnahagsbandalags 
Evrópu og Konungsríkisins Noregs vegna aðildar 
Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópu-
sambandinu

4. gr.

Bókun þessi er gerð í tvíriti á búlgörsku, dönsku, eistnesku, 
ensku, finnsku, frönsku, grísku, hollensku, íslensku, ítölsku, 
lettnesku, litháísku, maltnesku, pólsku, portúgölsku, rúmensku, 
slóvensku, slóvösku, spænsku, sænsku, tékknesku, ungversku 
og þýsku, og er hver þessara texta jafngildur .
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Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci şi cinci iulie două mii şapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem.

V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundrasju.

Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte juli totusenogsju.

25.8.2007 EN Official Journal of the European Union L 221/59
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За Европейската общност

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Fyrir hönd Evrópubandalagsins

За Исландия

Por Islandia
Za Island
For Island
Für Island
Islandi nimel
Για την Ισλανδία

Pour l'Islande
Per l'Islanda
Islandes vārdā
Islandijos vardu
Izland részéről
Għall-Iżlanda
Voor IJsland
W imieniu Islandii
Pela Islândia
Pentru Islanda
Za Island
Za Islandijo
Islannin puolesta
För Island
Fyrir hönd Íslands

L 221/60 EN Official Journal of the European Union 25.8.2007
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VIÐAUKI

SÉRÁKVÆÐI SEM UM GETUR Í 2. GR.

Bandalagið skal bæta við nýjum árlegum tollfrjálsum kvótum til innflutnings á afurðum sem eru upprunnar 
á Íslandi sem hér segir:

SAT-númer Vörulýsing Árlegur kvóti

0306 19 30 Frystur humar (Nephrops 
norvegicus)

520 tonn (1)

0304 19 35 Karfaflök (Sebastes spp.), fersk eða 
kæld

�50 tonn

(1)   Tollfrjáls innflutningskvóti sem bætist við . Sé þessi tiltekni kvóti ekki nýttur til fulls á árinu 200� skal sá hluti hans, sem eftir 
er, fluttur til ársins 2008 . Í þessu tilliti skal nýting þessa tiltekna innflutningskvóta fyrir árið 200� stöðvuð á öðrum vinnudegi 
framkvæmdastjórnarinnar eftir 1 . apríl 2008 . Næsta vinnudag á eftir skal ónýttur hluti þessa innflutningskvóta ársins 200� færður 
undir samsvarandi innflutningskvóta ársins 2008 . Frá þeim degi verður ekki unnt að nýta eða skila aftur hluta af þessum tiltekna 
innflutningskvóta fyrir árið 200� .
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VIÐBÓTARBÓKUN

við samning milli Efnahagsbandalags Evrópu og Konungsríkisins Noregs vegna að-
ildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu.

EVRÓPUBANDALAGIÐ

og

KONUNGSRÍKIÐ NOREGUR

HAFA

með hliðsjón af samningi milli Efnahagsbandalags Evrópu og Konungsríkisins Noregs, sem undirritaður 
var 14 . maí 19�3 og nefnist „samningurinn“ í því sem hér fer á eftir, og gildandi reglum um viðskipti með 
fisk og sjávarafurðir milli Noregs og bandalagsins,

með hliðsjón af aðild Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu,

með hliðsjón af samningnum um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahags-
svæðinu,

með hliðsjón af gildandi reglum um viðskipti með fisk og sjávarafurðir milli Noregs og Lýðveldisins 
Búlgaríu og Rúmeníu,

ákveðið sameiginlega að gera breytingar á samningnum vegna aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu 
að Evrópusambandinu

og gera með sér svohljóðandi bókun:

1. gr.

Texti samningsins, viðauka og bókana við hann, sem eru óað-
skiljanlegur hluti hans, auk lokagerðarinnar og meðfylgjandi 
yfirlýsinga, skal þýddur á búlgörsku og rúmensku og teljast 
þeir textar jafngildir upprunalegu textunum . Sameiginlega 
nefndin skal samþykkja búlgarska og rúmenska textann .

2. gr.

Í bókun þessari er mælt fyrir um sérákvæði um innflutning til 
bandalagsins á tilteknum fisk- og sjávarafurðum frá Noregi .

Innflutningskvóti, sem kveðið er á um í 3 . gr . bókunar þess-
arar, skal koma til framkvæmda á tímabilinu 1 . janúar 200� til 
30 . apríl 2009 . Kvótar, sem kveðið er á um í 3 . gr ., skulu end-
urskoðaðir við lok þess tímabils, að teknu tilliti til allra þeirra 
hagsmuna sem máli skipta . Kvótar ársins 200� skulu ekki 
skertir af þeim sökum að stækkun Evrópska efnahagssvæð-
isins átti sér ekki stað 1 . janúar 200� . Kvótar ársins 2009 skulu 
skertir í samræmi við gildistíma þeirra til 30 . apríl 2009 .

Um innflutningskvótana skulu gilda upprunareglurnar sem 
fram koma í bókun 3 við samninginn .

3. gr.

Bandalagið skal bæta við árlegum tollfrjálsum kvóta til inn-
flutnings á afurðum sem hér segir:

– Frystur makríll af tegundunum Scomber scombrus og 
Scomber japonicus 

 (SAT-númer 0303 �4 30):  9 300 tonn

– Fryst síld (Clupea harengus, Clupea pallasii) 

 (SAT-númer 0303 51 00): 1 800 tonn

– Fryst síldarflök og síldarsamflök (Clupea harengus, 
Clupea pallasii) 

 (SAT-númer 0304 29 �5 og 0304 99 23): 600 tonn

– Annar fiskur, frystur 

 (SAT-númer 0303 �9 98): 2 200 tonn

– Annar laxfiskur, frystur 

 (SAT-númer 0303 29 00): 2 000 tonn

– Fryst og skelflett rækja 

 (SAT-númer úr 1605 20 10, úr 1605 20 91 
 og úr 1605 20 99): 2 000 tonn
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4. gr.

Bandalagið skal afnema skilyrðið „til iðnaðarvinnslu“, og 
þar með kröfu um sölu til neytenda, vegna innflutningskvóta 
sem veittur var árið 2004 fyrir frystan makríl (pöntunarnúmer 
09 .0�60, 09 .0�63 og 09 .0��8), frysta síld (pöntunarnúmer 
09 .0�52) og fryst síldarsamflök (pöntunarnúmer 09 .0�56) . Á 
samsvarandi hátt skal afnema kröfu um að afurðir, sem fluttar 
eru inn samkvæmt sömu kvótum, skuli ætlaðar til neyslu .

Gildandi tollfrjáls kvóti fyrir frysta og skelfletta rækju með 
pöntunarnúmer 09 .0�58 skal taka til SAT-númeranna úr  
1605 20 10, úr 1605 20 91 og úr 1605 20 99 .

Að því er varðar tímabilið 1 . janúar 2008 til 31 . desember 2008 
skal bandalagið sameina hina tvo gildandi tollfrjálsa kvóta fyrir 
frysta og skelfletta rækju (pöntunarnúmer 09 .0�45 og 09 .0�58) 
og hinn nýja tollfrjálsa 2 000 tonna kvóta, sem bætist við og 
kveðið er á um í 3 . gr ., og láta hinn sameinaða kvóta taka til SAT-
númeranna úr 1605 20 10, úr 1605 20 91 og úr 1605 20 99 .

Frá 1 . janúar 2009 skulu hinir tveir gildandi tollfrjálsu kvótar 
fyrir frysta og skelfletta rækju með pöntunarnúmer 09 .0�58 
(2 500 tonn) og með pöntunarnúmer 09 .0�45 (5 500 tonn) og 
hinn nýi tollfrjálsi 2 000 tonna kvóti, sem bætist við, gilda sem 
þrír aðskildir innflutningskvótar og taka til SAT-númeranna úr 
1605 20 10, úr 1605 20 91 og úr 1605 20 99 .

Frá 15 . júní 2008 skal bandalagið sameina undirtímabilin, 
sem tengjast hinum þremur gildandi innflutningskvótum fyrir 
makríl (pöntunarnúmer 09 .0�60, 09 .0�63 og 09 .0��8) í eitt 
tímabil sem nær frá 15 . júní til 14 . febrúar .

5. gr.

Fulltrúar Evrópubandalagsins og Noregs skulu koma saman 
fyrir lok ársins 200� til að athuga möguleika á að láta uppruna-
reglurnar, sem fram koma í bókun nr . 3 við samninginn, gilda 

einnig um afurðir sem falla undir bréfaskipti um viðskipti með 
sjávarafurðir frá 16 . apríl 19�3 .

6. gr.

Evrópubandalagið og Noregur skulu fullgilda eða samþykkja 
bókun þessa í samræmi við reglur sínar um málsmeðferð . Skjöl 
um fullgildingu eða samþykki skulu afhent aðalskrifstofu ráðs 
Evrópusambandsins til vörslu .

Bókunin öðlast gildi daginn eftir að síðasta skjal um fullgild-
ingu eða samþykki er afhent til vörslu að því tilskildu að skjöl 
um fullgildingu eða samþykki eftirtalinna tengdra samninga 
hafi einnig verið afhent til vörslu:

i) Samningur um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu og 
Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu

ii) Samningur í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins 
og Konungsríkisins Noregs um samstarfsáætlun um 
hagvöxt og sjálfbæra þróun í Búlgaríu

iii) Samningur í formi bréfaskipta milli Evrópubandalagsins 
og Konungsríkisins Noregs um samstarfsáætlun um 
hagvöxt og sjálfbæra þróun í Rúmeníu og

iv) Viðbótarbókun við samning milli Efnahagsbandalags 
Evrópu og Lýðveldisins Íslands vegna aðildar Lýðveldis-
ins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu

7. gr.

Bókun þessi er gerð í tvíriti á búlgörsku, dönsku, eistnesku, 
ensku, finnsku, frönsku, grísku, hollensku, ítölsku, lettnesku, 
litháísku, maltnesku, norsku, pólsku, portúgölsku, rúmensku, 
slóvensku, slóvösku, spænsku, sænsku, tékknesku, ungversku 
og þýsku, og er hver þessara texta jafngildur .
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Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci şi cinci iulie două mii şapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem.

V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundrasju.

Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte juli totusenogsju.

L 221/64 EN Official Journal of the European Union 25.8.2007
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За Европейската общност

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
For Det europeiske Fellesskap

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega
Za Norské království
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Ghar-Renju tan-Norveġja
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Norge
For Kongeriget Norge

25.8.2007 EN Official Journal of the European Union L 221/65
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Upplýsingar um bráðabirgðabeitingu samnings um þátttöku Lýðveldisins Búlgaríu 
og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu og fjögurra tengdra samninga

Með því að nauðsynlegri málsmeðferð vegna bráðabirgðabeitingar samnings um þátttöku Lýðveldisins 
Búlgaríu og Rúmeníu á Evrópska efnahagssvæðinu og fjögurra tengdra samninga, sem undirritaðir voru 
í Brussel hinn 25 . júlí 200�, var lokið hinn 25 . júlí 200� skal samningum þessum beitt til bráðabirgða frá 
1 . ágúst 200� að telja .

Ákvæðum viðbótarbókunar við samning milli Efnahagsbandalags Evrópu og Lýðveldisins Íslands 
vegna aðildar Lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu og ákvæðum viðbótarbókunar 
við samning milli Efnahagsbandalags Evrópu og Konungsríkisins Noregs vegna aðildar Lýðveldisins 
Búlgaríu og Rúmeníu að Evrópusambandinu, sem varða nýja og breytta tollkvóta vegna innflutnings til 
Evrópubandalagsins á tilteknum fisktegundum og sjávarafurðum sem eru upprunnar á Íslandi og í Noregi, 
skal þó beitt til bráðabirgða frá 1 . september 200� að telja .


