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(AC 140/1/05 REV 1) 

 

BIJLAGE I 

 

Lijst van verdragen, overeenkomsten en protocollen 

waartoe Bulgarije en Roemenië bij toetreding toetreden 

(als bedoeld in artikel 3, lid 3, van het Protocol) 

 

 

1. Verdrag van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980 (PB L 266 van 

9.10.1980, blz. 1) 

 

 – Verdrag van 10 april 1984 inzake de toetreding van de Helleense Republiek tot het 

Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter 

ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980 (PB L 146 van 31.5.1984, blz. 1) 

 

 – Eerste Protocol van 19 december 1988 betreffende de uitlegging door het Hof van 

Justitie van de Europese Gemeenschappen van het Verdrag inzake het recht dat van 

toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te 

Rome op 19 juni 1980 (PB L 48 van 20.2.1989, blz. 1) 
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 – Tweede Protocol van 19 december 1988 waarbij aan het Hof van Justitie van de 

Europese Gemeenschappen bepaalde bevoegdheden worden toegekend inzake de 

uitlegging van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980 (PB L 48 van 

20.2.1989, blz. 17) 

 

 – Verdrag van 18 mei 1992 inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de 

Portugese Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op 

verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 

1980 (PB L 333 van 18.11.1992, blz. 1) 

 

 – Verdrag van 29 november 1996 betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, 

de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag inzake het recht dat van 

toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te 

Rome op 19 juni 1980, en tot het Eerste en het Tweede Protocol betreffende de 

uitlegging ervan door het Hof van Justitie (PB C 15 van 15.1.1997, blz. 10) 
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2. Verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties 

tussen verbonden ondernemingen (PB L 225 van 20.8.1990, blz. 10) 

 

 – Verdrag van 21 december 1995 betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, 

de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van 

dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen 

(PB C 26 van 31.1.1996, blz. 1) 

 

 – Protocol van 25 mei 1999 tot wijziging van het Verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing 

van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen 

(PB L 202 van 16.7.1999, blz. 1) 
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3. Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de 

Europese Gemeenschappen (PB C 316 van 27.11.1995, blz. 49) 

 

 – Protocol van 27 september 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie bij de Overeenkomst, aangaande de bescherming van de 

financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB C 313 van 23.10.1996, 

blz. 2) 

 

 – Protocol van 29 november 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van 

Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de 

bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB C 151 

van 20.5.1997, blz. 2) 

 

 – Tweede Protocol van 19 juni 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de 

financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB C 221 van 19.7.1997, 

blz. 12) 
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4. Overeenkomst van 26 juli 1995, op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst) 

(PB C 316 van 27.11.1995, blz. 2) 

 

 – Protocol van 24 juli 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van 

Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van een 

Europese Politiedienst (PB C 299 van 9.10.1996, blz. 2) 

 

 – Protocol van 19 juni 1997, opgesteld op basis van artikel K.3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie en artikel 41, lid 3, van de Europol-overeenkomst, 

betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, 

zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden (PB C 221 van 19.7.1997, blz. 2) 

 

 – Protocol van 30 november 2000, opgesteld op grond van artikel 43, lid 1, van de 

Overeenkomst, tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst), 

tot wijziging van artikel 2 en de bijlage bij die overeenkomst (PB C 358 van 

13.12.2000, blz. 2) 
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 – Protocol van 28 november 2002 tot wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van 

een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst) en het Protocol betreffende de 

voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-

directeuren en zijn personeelsleden (PB C 312 van 16.12.2002, blz. 2) 

 

 – Protocol van 27 november 2003, opgesteld op basis van artikel 43, lid 1, van de 

Overeenkomst, tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst), 

tot wijziging van die overeenkomst (PB C 2 van 6.1.2004, blz. 3) 

 

5. Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied (PB C 316 

van 27.11.1995, blz. 34) 

 

 – Protocol van 29 november 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van 

Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst inzake het gebruik 

van informatica op douanegebied (PB C 151 van 20.5.1997, blz. 16) 
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 – Protocol van 12 maart 1999, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie, betreffende het toepassingsgebied van het witwassen van 

opbrengsten in de overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, 

alsmede betreffende de opneming van het registratienummer van het vervoermiddel in 

de overeenkomst (PB C 91 van 31.3.1999, blz. 2) 

 

 – Protocol van 8 mei 2003, vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie tot wijziging, wat betreft de vorming van een 

referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied, van de Overeenkomst 

inzake het gebruik van informatica op douanegebied (PB C 139 van 13.6.2003, blz. 2) 

 

6. Overeenkomst van 26 mei 1997, opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c), van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie, ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van 

de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn 

(PB C 195 van 25.6.1997, blz. 2) 

 

7. Overeenkomst van 18 december 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de 

douaneadministraties (PB C 24 van 23.1.1998, blz. 2) 
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8. Overeenkomst van 17 juni 1998, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie, betreffende de ontzegging van de rijbevoegdheid (PB C 216 

van 10.7.1998, blz. 2) 

 

9. Overeenkomst van 29 mei 2000, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken 

tussen de lidstaten van de Europese Unie (PB C 197 van 12.7.2000, blz. 3) 

 

 – Protocol van 16 oktober 2001, vastgesteld door de Raad overeenkomstig artikel 34 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst betreffende de 

wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie 

(PB C 326 van 21.11.2001, blz. 2). 

 

 

_______________ 


