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BILAG IX 

 

Specifikke forpligtelser, som Rumænien har indgået, og krav, 

som Rumænien har accepteret, ved afslutningen af 

tiltrædelsesforhandlingerne den 14. december 2004 

(omhandlet i artikel 39 i protokollen) 

 

 

I. I forbindelse med artikel 39, stk. 2 

 

(1) Schengen-handlingsplanen gennemføres uden yderligere forsinkelse, jf. offentliggørelsen i 

M.Of., s. I, nr. 129 bis/10.II.2005, med ændringer i overensstemmelse med Schengen-reglerne 

og under overholdelse af de vedtagne tidsfrister. 
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(2) Med henblik på sikring af et højt niveau for kontrol og overvågning ved EU's fremtidige ydre 

grænser, fremskyndes arbejdet med at modernisere udstyret og infrastrukturen ved den grønne 

grænse, den blå grænse og grænseovergangsstederne væsentligt, og kapaciteten til operationel 

risikoanalyse øges. Dette skal afspejles i én enkelt flerårig investeringsplan, der skal fore-

lægges senest i marts 2005, og som skal gøre det muligt for EU at måle fremskridtene hvert år 

indtil afgørelsen i artikel 4, stk. 2, i protokollen er blevet truffet med hensyn til Rumænien. 

Desuden skal Rumænien stærkt fremskynde sine planer om at ansætte 4 438 grænsepolitifolk 

og navnlig sikre, at der opnås en bemanding så tæt på 100% som muligt langs grænserne til 

Ukraine og Moldova og ved Sortehavskysten allerede ved tiltrædelsen. Rumænien skal også 

iværksætte alle nødvendige foranstaltninger til effektivt at bekæmpe ulovlig indvandring og 

herunder styrke samarbejdet med tredjelande. 
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(3) Der udarbejdes og gennemføres en ajourført og integreret handlingsplan og strategi for 

reformen af retsvæsenet, herunder med de vigtigste foranstaltninger til gennemførelse af 

loven om retsvæsenets struktur, loven om statutten for retsembedsmænd og loven om Det 

Øverste Retsråd, der trådte i kraft den 30. september 2004. De to ajourførte dokumenter skal 

forelægges EU senest i marts 2005; der skal sikres tilstrækkelige økonomiske og menneskeli-

ge ressourcer til at gennemføre handlingsplanen, og den skal gennemføres uden yderligere 

forsinkelse og efter den fastsatte tidsplan. Rumænien skal også senest i marts 2005 kunne 

levere beviser for, at det nye system med tilfældig sagsfordeling er fuldt funktionsdygtigt. 

 

(4) Indsatsen med hensyn til bekæmpelse af korruption, navnlig korruption på højt plan, øges 

betydeligt ved at sikre, at den eksisterende lovgivning om bekæmpelse af korruption 

håndhæves nøje, og at den særlige anklagemyndighed i korruptionssager (NAPO) er reelt 

uafhængig, og ved hvert år fra november 2005 at forelægge en overbevisende dokumentation 

for NAPO's indsats i bekæmpelsen af korruption på højt plan. NAPO skal have det personale 

og økonomiske samt uddannelsesmæssige ressourcer tillige med det udstyr, der er nødvendigt 

for, at det kan udføre sin vigtige opgave. 
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(5) Der foretages en uafhængig revision af resultaterne og virkningerne af den nuværende strategi 

til bekæmpelse af korruption;  konklusionerne og henstillingerne fra denne revision skal 

afspejles i den nye flerårige strategi til bekæmpelse af korruption, der skal være et samlet 

dokument, som skal foreligge senest i marts 2005, ledsaget af en handlingsplan med tydelig 

angivelse af benchmarks og resultater, der skal nås, samt tilstrækkelige budgetbevillinger; 

strategiens og handlingsplanens gennemførelse skal overvåges af ét enkelt eksisterende og 

veldefineret uafhængigt organ; strategien skal indeholde et tilsagn om at revidere den 

langsommelige strafferetspleje inden udgangen af 2005, så korruptionssager behandles hurtigt 

og på en gennemsigtig måde for at sikre passende sanktioner, der har afskrækkende virkning; 

den skal desuden også indeholde skridt til inden udgangen af 2005 at foretage en væsentlig 

nedbringelse af antallet af organer, der alle har beføjelse til at forebygge eller efterforske 

korruption, så overlapning af ansvarsområderne undgås. 

 

(6) Det skal sikres, at der senest i marts 2005 er opstillet klare retlige rammer for gendarmeriets 

og politiets respektive opgaver og for samarbejdet mellem dem, som også omfatter en 

gennemførelseslovgivning, og der skal senest medio 2005 være udarbejdet og iværksat en 

tydelig ansættelsesplan for de to institutioner, så der kan gøres betydelige fremskridt med 

hensyn til at besætte de 7 000 ledige stillinger i politiet og de 18 000 ledige stillinger i 

gendarmeriet inden tiltrædelsesdatoen. 
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(7) Der udarbejdes og gennemføres en sammenhængende flerårig kriminalitetsbekæmpelses-

strategi, som bl.a. omfatter konkrete foranstaltninger med henblik på at bekæmpe problemet 

med, at Rumænien både er hjemland, transitland og bestemmelsesland for ofre for 

menneskehandel, og hvert år fra og med marts 2005 at fremlægge pålidelige statistikker over, 

hvordan denne form for kriminalitet tackles. 

 

II. I forbindelse med artikel 39, stk. 3 

 

(8) Det sikres, at Konkurrencerådet fører effektiv kontrol med enhver potentiel statsstøtte, her-

under statsstøtte i form af henstand med betaling til statsbudgettet af skat, sociale bidrag og 

energiafgifter. 

 

(9) Håndhævelsen af statsstøttereglerne forbedres omgående, og derefter sikres en tilfredsstillen-

de håndhævelse, både hvad angår anti-trust og statsstøtte. 
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(10) Der forelægges en revideret omstruktureringsplan for stålsektoren for Kommissionen medio 

december 2004 (herunder det nationale omstruktureringsprogram og de individuelle 

forretningsplaner), der opfylder dels kravene i protokol nr. 2 om EKSF-produkter i Europa-

aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres 

medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side1 dels betingelserne i 

bilag VII, kapitel 4, del B, til protokollen. 

 

Tilsagnet om ikke at indrømme eller betale nogen form for statsstøtte til stålværker, der fra 

den 1. januar 2005 til den 31. december 2008 er omfattet af den nationale omstrukturerings-

strategi overholdes nøje, og de statsstøttebeløb samt de betingelser for kapacitetsnedsættelse, 

der fastsættes i forbindelse med protokol nr. 2 om EKSF-produkter i Europaaftalen om 

oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på 

den ene side og Rumænien på den anden side respekteres fuldt ud. 

 

(11) Der afsættes fortsat passende finansielle midler samt tilstrækkelige og tilstrækkeligt 

kvalificerede menneskelige ressourcer til Konkurrencerådet. 

 

 

________________________ 

 

                                                 
1  EFT L 357 af 31.12.1994, s. 2. Aftalen er senest ændret ved afgørelse nr. 2/2003 truffet af 

Associeringsrådet EU-Rumænien den 25.9.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT). 


