
ACORD
DE MODIFICARE A ACORDULUI PRIVIND TRANSFERUL ŞI MUTUALIZAREA 

CONTRIBUŢIILOR LA FONDUL UNIC DE REZOLUŢIE 

ÎNTRE REGATUL BELGIEI, REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ, REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA, REPUBLICA ESTONIA, 

IRLANDA, REPUBLICA ELENĂ, REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ, REPUBLICA CROAŢIA,

REPUBLICA ITALIANĂ, REPUBLICA CIPRU, REPUBLICA LETONIA, 

REPUBLICA LITUANIA, MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI, 

UNGARIA, REPUBLICA MALTA, REGATUL ŢĂIULOR DE JOS, 

REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ, ROMÂNIA, REPUBLICA SLOVENIA, 

REPUBLICA SLOVACĂ ŞI REPUBLICA FINLANDA
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PREAMBUL

PĂRŢILE CONTRACTANTE, Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul 

Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul 

Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica 

Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul 

Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica 

Slovenia, Republica Slovacă şi Republica Finlanda (denumite în continuare „semnatarii”);

REAMINTIND declaraţia Eurogrupului şi a miniştrilor ECOFIN din 18 decembrie 2013 privind 

mecanismul de sprijin din cadrul mecanismului unic de rezoluţie referitor la un angajament de a 

realiza un mecanism comun de sprijin pe deplin operaţional cel târziu după zece ani;

REAMINTIND, DE ASEMENEA, că, în cadrul reuniunii la nivel înalt a zonei euro 

din 14 decembrie 2018, desfăşurată în formaţiune extinsă, şefii de stat sau de guvern ai statelor 

membre a căror monedă este euro au aprobat un pachet cuprinzător în vederea consolidării uniunii 

economice şi monetare, inclusiv termenii de referinţă ai mecanismului comun de sprijin pentru 

Fondul unic de rezoluţie (denumit în continuare „fondul”). în temeiul acestor termeni, mecanismul 

comun de sprijin ar urma să fie introdus prin modificări limitate ale Acordului privind transferul şi 

mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie înainte de încheierea perioadei de tranziţie, 

cu condiţia să se fi înregistrat progrese suficiente în ceea ce priveşte reducerea riscurilor, în urma 

unei decizii politice bazate pe o evaluare a reducerii riscurilor realizată de instituţii şi de autorităţile 

competente în 2020. în plus, cerinţele de reducere a riscurilor ar urma să fie proporţionale cu nivelul 

de ambiţie al mecanismului comun de sprijin în perioada de tranziţie în comparaţie cu cel din 

regimul permanent;
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RECUNOSCÂND că, în cazul în care mecanismul comun de sprijin se introduce înainte de 

încheierea perioadei de tranziţie, în cursul căreia contribuţiile ex ante la fond sunt alocate unor 

compartimente diferite sub rezerva unei mutualizări progresive, mutualizarea contribuţiilor ex post 

extraordinare într-un mod similar ar facilita o tranziţie uşoară de la o astfel de structură 

compartimentată a fondului la o structură complet mutualizată;

REAMINTIND TOTODATĂ că, în cadrul Eurogrupului din 4 decembrie 2019, desfaşixrat în 

formaţiune extinsă, miniştrii de finanţe au aprobat modalităţile tehnice de mutualizare a 

contribuţiilor ex post extraordinare la fond;

REAMINTIND, DE ASEMENEA, că prezentul acord de modificare nu ar trebui să se aplice până 

când toate părţile contractante care participă la mecanismul unic de supraveghere şi la mecanismul 

unic de rezoluţie nu au concluzionat că s-au înregistrat progrese suficiente în ceea ce priveşte 

reducerea riscurilor, astfel cum se menţionează în termenii de referinţă ai mecanismului comun de 

sprijin pentru Fondul unic de rezoluţie, astfel cum au fost aprobaţi de şefii de stat sau de guvern ai 

statelor membre a căror monedă este euro la reuniunea la nivel înalt a zonei euro 

din 14 decembrie 2018, desfăşurată în formaţiune extinsă, şi până la intrarea în vigoare a unei 

rezoluţii a Consiliului guvernatorilor Mecanismului european de stabilitate de a acorda mecanismul 

de sprijin.

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:
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ARTICOLUL 1

Modificarea Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor 

la Fondul unic de rezoluţie

Acordul privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie se modifică 

după cum urmează:

La articolul 5, alineatul (1) se modifică după cum urmează:1.

(a) literele (d) şi (e) se înlocuiesc cu următorul text:

„(d) în al patrulea rând, fără a aduce atingere competenţelor Comitetului menţionate la 

litera (e), dacă mijloacele financiare menţionate la litera (c) nu sunt suficiente 

pentru a acoperi costurile unei anumite măsuri de rezoluţie, părţile contractante 

transferă fondului contribuţiile ex post extraordinare provenite de la instituţiile 

autorizate pe teritoriile lor, colectate în conformitate cu criteriile prevăzute la 

articolul 71 din Regulamentul MUR, după cum urmează:
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ca prim pas, părţile contractante vizate menţionate la litera (a) sau, în cazul 

rezoluţiei unui grup transfrontalier, părţile contractante vizate care nu au 

pus la dispoziţie suficiente mijloace financiare în temeiul literelor (a)-(c), 

în ceea ce priveşte rezoluţia entităţilor autorizate pe teritoriile lor, transferă 

la fond contribuţii ex post extraordinare până la cuantumul calculat ca 

reprezentând cuantumul maxim al contribuţiilor ex post extraordinare care 

pot fi colectate de la instituţiile autorizate pe teritoriul lor în conformitate 

cu articolul 71 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul MUR 

înmulţit cu procentul relevant („cuantumul maxim”). In sensul prezentei 

liniuţe, procentul se determină prin trimitere la data intrării în vigoare a 

schemei de rezoluţie. Procentul se ridică la 30 % începând cu data aplicării 

prezentei liniuţe şi pe durata trimestrului calendaristic în care se încadrează 

data respectivă. Procentul se reduce pe bază trimestrială cu un cuantum 

egal cu 30 de puncte procentuale împărţit la numărul de trimestre 

calendaristice rămase din perioada de tranziţie, cu includerea trimestrului 
în care se încadrează data aplicării prezentei liniuţe. în sensul prezentei 

liniuţe, suma contribuţiilor ex post extraordinare deja colectate în acelaşi an 

şi care urmează să fie colectate în acelaşi an în temeiul prezentei liniuţe cu 

privire la măsurile de rezoluţie anterioare se deduce din cuantumul maxim;

îim
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ca al doilea pas, în cazul în care mijloacele financiare puse la dispoziţie în 

temeiul primei liniuţe nu sunt suficiente, toate părţile contractante transferă 

către fond contribuţiile ex post extraordinare necesare pentru a acoperi 

partea rămasă din costurile măsurii de rezoluţie respective până la 

cuantumul calculat ca reprezentând cuantumul maxim al contribuţiilor 

ex post extraordinare care pot fi colectate de la instituţiile autorizate pe 

teritoriul lor în conformitate cu articolul 71 alineatul (1) al doilea paragraf 

din Regulamentul MUR înmulţit cu un procent egal cu 100 % minus 

procentul aplicat în conformitate cu prima liniuţă („cuantumul maxim 

mutualizaf’). In sensul prezentei liniuţe, suma contribuţiilor ex post 

extraordinare deja colectate în acelaşi an şi care urmează să fie colectate în 

acelaşi an în temeiul prezentei liniuţe cu privire la măsurile de rezoluţie 

anterioare se deduce din cuantumul maxim mutualizat.

(e) în cazul în care mijloacele financiare menţionate la litera (c) nu sunt suficiente 

pentru a acoperi costurile unei anumite măsuri de rezoluţie, şi atâta timp cât 

contribuţiile ex post extraordinare menţionate la litera (d) nu sunt imediat 

accesibile, inclusiv din motive legate de stabilitatea instituţiilor vizate, 

Comitetul îşi poate exercita competenţa de a contracta împrumuturi sau alte 

forme de sprijin pentru fond în conformitate cu articolele 73 şi 74 din 

Regulamentul MUR sau competenţa de a efectua transferuri temporare între 

compartimente în conformitate cu articolul 7 din prezentul acord.
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în cazul în care Comitetul decide să exercite competenţele menţionate la primul 

paragraf de la prezenta literă, părţile contractante, fără a se aduce atingere celui 

de al treilea paragraf de Ia prezenta literă, transferă către fond contribuţiile 

ex post extraordinare cu scopul de a rambursa împrumuturile sau alte forme de 

sprijin sau transferul temporar între compartimente, în conformitate cu prima şi 

a doua liniuţă de la litera (d) în cursul perioadei de până la scadenţă şi până la 

rambursarea integrală. Pentru a se evita orice îndoială, acelaşi procent relevant 

determinat în conformitate cu litera (d) se aplică pe toată perioada de până la 

scadenţă.

Pentru o schemă de rezoluţie specifică intrată în vigoare în cursul perioadei de 

tranziţie, se aplică următoarele dispoziţii:

suma contribuţiilor ex post extraordinare care urmează să fie transferate cu 

privire la respectiva măsură de rezoluţie şi a celor care urmează să fie 

transferate cu privire la măsurile de rezoluţie anterioare de către părţile 

contractante vizate (i) în temeiul literei (d) prima liniuţă şi (ii) în temeiul 

prezentei litere (e), aplicate în conformitate cu litera (d) prima liniuţă, nu 

depăşeşte cuantumul maxim înmulţit cu trei;
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ulterior, suma contribuţiilor ex post extraordinare care urmează să fie 

transferate cu privire la respectiva măsură de rezoluţie şi a celor care 

urmează să fie transferate cu privire la măsurile de rezoluţie anterioare de 

către toate părţile contractante (i) în temeiul literei (d) a doua liniuţă şi (ii) 

în temeiul prezentei litere (e), aplicate în conformitate cu litera (d) a doua 

liniuţă, nu depăşeşte un cuantum egal cu suma tuturor contribuţiilor ex ante 

plătite la data intrării în vigoare a respectivei scheme de rezoluţie, cu 

excepţia celor colectate în legătură cu plăţile anterioare ale fondului 

(nivelul real al fondului, fără a ţine seama de posibilele plăţi).”

(b) se introduce următoarea literă:

„(f) în cazul în care mijloacele financiare menţionate la litera (e) nu sunt suficiente 

pentru a acoperi costurile unei anumite măsuri de rezoluţie, părţile contractante 

vizate transferă, în perioada de până la scadenţă şi până la rambursarea integrală, 

contribuţiile ex post extraordinare care mai pot fi colectate de la instituţiile 

autorizate pe teritoriul lor în limita stabilită în conformitate cu articolul 71 

alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul MUR, pentru a rambursa 

împrumuturile sau alte forme de sprijin pe care Comitetul le poate contracta în 

conformitate cu articolele 73 şi 74 din Regulamentul MUR.”
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2. La articolul 7, alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:

„(1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a)-(d), 

părţile contractante vizate de rezoluţie pot solicita Comitetului, pe parcursul perioadei 

de tranziţie, să utilizeze temporar partea din mijloacele financiare disponibilă în 

compartimentele fondului care nu a fost încă mutualizată, aferente celorlalte părţi 

contractante. Intr-un astfel de caz, se aplică articolul 5 alineatul (1) litera (e).”

ARTICOLUL 2

Depunerea

Prezentul acord de modificare se depune la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene 

(denumit în continuare „depozitarul”), care transmite copii certificate tuturor semnatarilor.

ARTICOLUL 3

Consolidarea

Depozitarul elaborează o versiune consolidată a Acordului privind transferul şi mutualizarea 

contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie şi o transmite tuturor semnatarilor.
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ARTICOLUL 4

Ratificarea, aprobarea sau acceptarea

(1) Prezentul acord de modificare este supus ratificării, aprobării sau acceptării de către 

semnatari. Instrumentele de ratificare, aprobare sau acceptare se depun la depozitar.

(2) Depozitarul înştiinţează ceilalţi semnatari cu privire la fiecare depunere şi la data acesteia.

ARTICOLUL 5

Intrare în vigoarea, aplicarea şi aderarea

(1) Prezentul acord de modificare intră în vigoare la data la care instrumentele de ratificare, de 

aprobare sau de acceptare au fost depuse de către toţi semnatarii care participă la mecanismul unic 

de supraveghere şi la mecanismul unic de rezoluţie. Fără a aduce atingere alineatului (2), prezentul 

acord de modificare se aplică de la data intrării sale în vigoare.
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(2) Cu condiţia ca prezentul acord de modificare să fi intrat în vigoare în conformitate cu 

alineatul (1) şi cu excepţia cazului în care condiţiile prevăzute în continuare au fost îndeplinite 

înainte de intrarea în vigoare, prezentul acord de modificare se aplică din ziua următoare datei în 

care au fost îndeplinite următoarele condiţii:

(a) părţile contractante care participă la mecanismul unic de supraveghere şi la mecanismul unic 

de rezoluţie, pe baza informaţiilor din evaluarea realizată de instituţiile şi autorităţile 

competente în 2020, au ajuns la concluzia că s-au înregistrat progrese suficiente în ceea ce 

priveşte reducerea riscurilor, astfel cum se menţionează în termenii de referinţă ai 

mecanismului comun de sprijin pentru Fondul unic de rezoluţie, astfel cum au fost aprobaţi de 

şefii de stat sau de guvern ai statelor membre a căror monedă este euro la reuniunea la nivel 

înalt a zonei euro din 14 decembrie 2018, desfăşurată în formaţiune extinsă; şi

(b) a intrat în vigoare o rezoluţie a Consiliului guvernatorilor Mecanismului european de

stabilitate de a acorda mecanismul de sprijin prevăzut la articolul 18a alineatul (1) din Tratatul 

privind Mecanismul european de stabilitate.

(3) înainte de intrarea sa în vigoare, prezentul acord de modificare este deschis aderării statelor 

membre ale Uniunii Europene care aderă la Acordul privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor 

Ia Fondul unic de rezoluţie, în conformitate cu articolul 13 din acord.

Articolul 13 din Acordul privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie 

se aplică şi aderării la prezentul acord de modificare.
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Statul membru aderent are obligaţia de a depune cererea de aderare la prezentul acord de modificare 

simultan cu cererea de aderare la Acordul privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul 

unic de rezoluţie. Aderarea produce efecte începând din momentul depunerii simultane a 

instrumentelor de aderare atât la Acordul privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul 

unic de rezoluţie, cât şi la prezentul acord de modificare.

întocmit într-un singur exemplar original, în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, 

finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, 
olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză, toate textele fiind egal 

autentice.
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CnOPASYMEHHE
3A M3MEHEHME HA CnOPASVMEHHETO OTHOCHO HPEXBEPJEÎHETO H 

B3AHMHOTO H3nOJI3BAHE HA BHOCKH B EAHHHHX OOHA 
3A nPECTPYKTyPHPAHE

ACUERDO
POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO 

SOBRE LA TRANSFERENCIA Y MUTUALIZACION 
DE LAS APORTACIONES AL FONDO UNICO DE RESOLUCION

DOHODA,
KTEROU SE MENI DOHODA O PfeVĂDENI 

A SDILENI PmSPEVKU 
DO JEDNOTNEHO FONDU PRO feSENI KRIZI

AFTALE
OM .ENDRING AF AFTALE OM OVERF0RSEL 

OG GENSIDIGG0RELSE
AF BIDRAG TIL DEN F^LLES AFVIKLINGSFOND

UBEREINKOMMEN
ZUR ÂNDERUNG DES UBEREINKOMMENS UBER DIE UBERTRAGUNG 
VON BEITRÂGEN AUF DEN EINHEITLICHEN ABWICKLUNGSFONDS 

UND UBER DIE GEMEINSAME NUTZUNG DIESER BEITRÂGE

LEPING,
MILLEGA MUUDETAKSE OSAMAKSETE 

UHTSESSE KRIISILAHENDUSFONDI ULEKANDMISE JA 
UHISKASUTUSSE VOTMISE LEPINGUT

SYMC)nNIA
riA THN TPOnonOIHSH THE EYMdQNIAZ TIA TH METAOOPA 

KAI THN AMOIBAIOnOIHEH TON EIEOOPON 
ETO ENIAIO TAMEIO EHYTIANEHE

AGREEMENT
AMENDING THE AGREEMENT ON THE TRANSFER 

AND MUTUALISATION OF CONTRIBUTIONS 
TO THE SINGLE RESOLUTION FUND
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ACCORD
MODIFIANT L’ACCORD CONCERNANT LE TRANSFERI 

ET LA MUTUALISATION DES CONTRJBUTIONS 
AU FONDS DE RESOLUTION UNIQUE

COMHAONTU
LENA LEASAITEAR AN COMHAONTU MAIDIR 

LE RANNIOCAIOCHTAÎ LEIS AN gCISTE REITIGH AONAIR 
A AISTRIU AGUS A FHRITHPHÂTRTIU

SPORAZUM
O IZMJENI SPORAZUMA O PRIJENOSU 

I OBJEDINJAVANJU
DOPRINOSA U JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

ACCORDO
RECANTE MODIFICA DELL'ACCORDO 

SUL TRASFERIMENTO E LA MESSA IN COMUNE 
DEI CONTRIBUTI AL FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

NOLÎGUMS,
AR KO GROZA NOLÎGUMU PAR lEMAKSU

pârskaitîSanu uz vienoto noregulejuma 
FONDU un TO KOPrGOăANU

SUSITARIMAS, '
KURIUO IS DALIES KElClAMAS SUSITARIMAS 

DEL INAăy l bendra PERTVARKYMO 
FONDA PERVEDIMO IR SUJUNGIMO

MEGÂLLAPODÂS
AZ EGYSEGES SZANÂLÂSI ALAPBA FIZETEND6 HOZZÂJÂRULÂSOKNAK AZ ALAPBA

val6 AtutalâsAr6l es kozOs felhasznAlAsuvA teteler6l sz6l6
MEGÂLLAPODÂS m6D0SITASÂR0L

FTEHIM
LI JEMENDA L-FTEHIM DWARIT-TRASFER1MENT 

U L-MUTWALIZZAZZJONI TAL-KONTRIBUZZJONIJIET 
GHALL-FOND UNIKU TA’ RIZOLUZZJONI
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OVEREENKOMST
TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE OVERDRACHT 

EN MUTUALISATIE VAN DE BIJDRAGEN AAN HET GEMEENSCHAPPELIJK
AFWIKKELINGSFONDS

UMOWA
ZMIENIAJACA UMOWE O PRZEKAZYWANIU I UWSPOLNIANIU 

SKEADEK NA RZECZ JEDNOLITEGO FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJÎ 
I UPORZADKOWANEJ LIKWIDACJI

ACORDO
QUE ALTERA O ACORDO RELATIVO 

Â TRANSFERENCIA E MUTUALIZAgÂO DAS CONTRIBUigOES 
PARA O FUNDO UNICO DE RESOLUCÂO

ACORD
DE MODIFICARE A ACORDULUI PRIVIND 

TRANSFERUL ŞI MUTUALIZAREA CONTRIBUŢIILOR 
LA FONDUL UNIC DE REZOLUŢIE

DOHODA,
KTOROU SA MENI DOHODA 

O PREVODE A MUTUALIZÂCII PRISPEVKOV 
DO JEDNOTNEHO FONDU NA RIESENIE KRIZOVYCH SITUÂCII

SPORAZUM
O SPREMEMBI SPORAZUMA O PRENOSU 

IN VZAIEMNOSTI
PRISPEVKOV V OKVIRU ENOTNEGA SKLADA ZA RESEVANJE

SOPIMUS
VAKAUSMAKSUJEN SIIRROSTA YHTEISEEN KRIISINRATKAISURAHASTOON 

JA RAHASTO-OSUUKSIEN YHDISTĂMISESTÂ TEHDYN 
SOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

AVTAL
OM ÂNDRING AVI AiVTALET OM OVERFORING 

AV OCH;OMSESIDIGHET
FOR BIDRAG TILL DEN OEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDE
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CtcTaBCHO B BpioKceji Ha ziBaj^ecex h ce;iMH ;iHyapH h na ocmh (^eBpyapn xhji^iah ABajiecex h napBa 
roAHHa.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de enero y el ocho de febrero de dos mii veintiuno.

V Brusetu dne dvacâteho sedmeho ledna a osmeho unora dva tisice dvacet jedna.

Udfgerdiget i Bruxelles den syvogtyvende januar og den ottende februar to tuşind og enogtyve.

Geschehen zu Brussel am siebenundzwanzigsten Januar und am achten Februar zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekumne esimese aastajaanuarikuu kahekiimne seitsmendal pâeval ja veebruarikuu 
kaheksandal păeval Brusselis.

'Eyivs axiq atu; eiKoai ecpxd lavouapiou xai axi^ okto) C>eppouapiou 5uo eiKoai eva.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of January and on the eighth day of February in the year two 
thousand and twenty one.

Fait â Bruxelles, le vingt-sept janvier et le huit fevrier deux miile vingt et un.

Ama dheanamh sa Bhruiseii an seachtu lâ is fiche d'Eanâir agus an t-ochtu la d'Fheabhra sa bhliain dhâ mhile 
fiche a haon.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog sijecnja i osmog veljace godine dvije tisuce dvadeset prve.

Fatto a Bruxelles, addi ventisette gennaio e otto febbraio duemilaventuno.

Brisele, divi tukstosi divdesmit pirmă gada divdesmit septrtaja janvărl un astotajă februarf

Priimta du tukstanciai dvideăimt pirmij meti^ sausio dvidesimt septint^ dien^ ir vasario astunt^ dien^ Briuselyje.

Kelt Briisszelben, a ketezer-huszonegyedik ev januar havânak huszonhetedik napjân es febmâr havânak 
nyolcadik napjân.

Maghmul fi Brussell, fis-sebgha u ghoxrin jum ta’ Jannar u fit-tmien jum ta' Frar fis-sena elfejn u wiehed u 
ghoxrin.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig januari en acht febmari tweeduizend eenentwintig.

Sporz^dzono w Brukseli dnia dwudziestego siodmego stycznia i dnia osmego lutego roku dwa tysi^ce 
dwudziestego pierwszego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de janeiro e em oito de fevereiro de dois mii e vinte e um. 

întocmit la Bruxelles la douăzeci şi şapte ianuarie şi la opt februarie două mii douăzeci şi unu.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho januâra a osmeho febmâra dvetisicdvadsafjeden.

V Bruslju, sedemindvajsetega januarja in osmega februarja dva tisoc enaindvajset.

Tehty Brysselissă kahdentenakymmenentenăseitsemăntenă păivăna tammikuuta ja kahdeksantena papiafta^-.^ 
helmikuuta vuonna kaksituhattakaksikymraentăyksi.

/^^m,,Ş^d^^Bryssel den tjugosjunde januari och den âttonde februari âr tjugohundratjugoett.
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Voor het Koninkrijk Belgie 
Pour le Royaume de Belgique 
Fiir das Konigreich Belgien

3a PenySjiHKa BtiirapHM

Za Ceskou republiku

/
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For Kongeriget Daninark
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Fiir die Bundesrepublik Dcutschland
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Eesti Vabariigi nunei
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Thar chearui Na hEireann 
For Ireland

Fia Tîiv EXXqviicn A'nf.iOKpaxia
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Por el Reino de Espana

PoLir la Republique fran9aise

Za Republiku Hrvatsku

r:-

Per la Repubblica italiana

1;
f..-V/

/

r jiii I
3 g 3 ^ ^

AA-EU/SRF/X 7

4 • •>
IUI

-Sc;
1 f

I

*TI. -/c-:Or
«A

2

H 2 ^cV

(/)

^ f-
t’

dana.popescu
Rectangle

dana.popescu
Rectangle

dana.popescu
Rectangle

dana.popescu
Rectangle



fia TT)v KuTipxaKfi AT|p.OKpaTia

Lalvijas Republikas varda -

Lietuvos Respublikos vardu
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Pour Ic Grand'Duche de Luxembourg
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Magyarorszâg reszerol
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Ghar-Repubblika ta' Malta
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Voor het Koninkrijk der Nederlanden
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FQr die Republik Osterreicb
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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

/
/

Pela Republica Portuguesa

AJx V. .:W}v'ai'P(

Pentru România

/Qcio

Za Republiko Slovenijo
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Za Slovensku republiku
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Suoraen tasavallan puolesta 
For Republiken Finland
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KpcAXojiiiwr 'ieKCi csaticpcuo Konm: na opnnin?jiii, jcnoaHpan r apxiiHHTC na PcHcpajiHHa ccKpcvapnai «a C^H0Ta b BpiOKcen,
F.l lexio que prccode es copia ccr’.ifioada confontn: del oriyitial depositado en los archivos de la Sccrciaria General del Consejo en Hrusela-i. 
j’fcdcbozi text je ovifeit^i opisern originăiu uio?-endho v archivu gciierAlnlhu sckrclariâtu Rudy v Drusciu.
I'orimstăendc t.ekst er en bckra:ftcl gcnpart af’originaklokuiticiUct dcponcref i Rădas GcncrakekrcfnriaLs arkivcr i Bruxelles.
Dcr vorstehende Text ist eincbegliiubigte Abscbrifl cics Originals, (las ini Archiv <1cs Gcncralsckrttarials d(aRatc5 fn BrusscI liintcrkgt isi. 
Helnev tek.s! nn loeslatud koopia originaalist, mis on aniud hciiule noukogu pcasckretariaadi arhiivi Brussclis.
To ctvcoTfpm Ke(|ies'0 eivai nxptfki; avilypiupo tou TipioTOTvrou no» ei'vni KUTaToOr.ipM'O oto np^alo TaviKiiţ rpappntslai; to» 
iiufiPouXlou oaii;
The prcceding text is a ccnlificd tnie copy of ihc original depos'ited in tiic archivos of llie GeneniJ Secretariat of thc Council in Brussels.
Lc lexic qui prccddc cat unc copie ceiliiidc confoniie ă l'original ddpose dans Ies archives du secretariat gdtidraî du Conseii ă Bi'uxelles.
!s e6ip dhiiis dlicirahnithc c an icacs roimhc seo den scrihhinn hliunaidli a taisccaclh i gcartlarui Ardnjnafochi na Comhairle sa Bhruisdil. 
Tckst koji prethodi polvrdciia jckopija vjemiioriginalu poloăenom u arhivu Glavncg lajniitva Vijeda u Bruxcllcsii. 
il teslo che precede d una copia ccrtificaia confoniic all'originolc depositato presso gli arebivi dcl segrctariaio generale del Consiglio a 
Bruxelles.
Sis teksls ir aplicciniîia kopija, kas atbiisi orij^inalaiii, kurS dcponcls Padomes Qcncrălsekrctariătn arhTvos Brisele. 
l’irmirtu paieiktius tekstas yra Tarybos gcncraiinio sekretoriato arcliyx'uosc Briuscl)Ţjc deponuoto originalo patvirtinta kopija.
A fcnii sztlveg a TanAcs FâlitkSrsdgSnak brOssxeli iraitiiriban Ictătbe helyezett credeţi pdidftny liitcics mi.<n!ata.
ît-fest precedenţi huwa kopjacceriifikatn vera Inl-origina! iddcpoZilal fl-itrkivji tus-Segretiujat Generali (al-Kiinsill ft Brus.sell.
Dc voorgiuindc tckst is het voor censluidcnd gcwaarmerkl afschrift van bel origined, ncdcrgdegcj ui dc arehieven van het sccrctariaat- 
geoeraal van dc Raad tc Uiusscl.
Pov.7ZSzy teksi jest kopiq poăwiadczonq zn z.godnoSd z oryginalcm zlotonym vv archiwum Sekrelariatii (.iencrainegb Rnciy w Brukseli.
O texto quc precede 6 urna c6pia autciiticado do original depositado no.s arqiiivos do Sccretariudo-Gcral do Consclho cm 3ruxcln.s.
Textul anterior constituie o copie certificata pentru conformitate a originalului depus in arhivele Secretariatului Genera! al Consiliului ta 
Bruxelles.
Predchftdziijuci textjc overenou kdpiou originâlu, ktory jc ulo2cny v arcliive OenerAlneho sckrctariătu Rady v Bruseli.
Zgornjcbcsedilojc overjena vcrodostcijiia kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu generalnega sckretarialaSvcta v Bruslju.
Edetlă oleva tcksti on oikeaksi todistettu jăljcnnds BrysscUs-sa nlevan neuvoston paa-sibteeristdn arkistoon tallelctusta alkuperiiiscstd tckslisiă. 
OvanstiWndc text ăr en bestyrkt uvskrifl nv det original som deponmi.s i rSdets gcnerelsckrctariats arkiv i Bry.'acl.

[>plOKC«JI,
Brusclas,
Bniscl,
Bruxelles, den 
BrOssel, den 
Bfusse!,

Brussels,
Bruxelles, Ic
An BluuisSi.
Bruxelles,
Bruxelles, addi
Biiscie,
Briuscljs
Biilssz.el,
Brussell,
Urusscl,
Bruksela, dnin
Bruxclas,
BruxclJcs,
UrusLÎ
Bniselj,
BrysscI,
Bryssel den

0 8 -02- 2021

'ia iT-HcpruiHHfl ccKpc-rap na Ciecra na EaponeBcKH« c7.k)0 
Por el Seci ctario General dcl Consejo de la Uiiibn Europea 
Zq gcncrilniho tajemnika Rady F.vropskc uirie 
For OcncralsckrcUETCn for îlădet for Den Europaji.skc Union 
Fiir den Gcneralsekrctiir des Rates der Europăiseben Union 
Euroopa Liidii Ndukogu peasekretări nimel 
riuTov PeviKd rpafiparia tou îuppouXfou rrii; EuptiirtaVKfiţ'Evffiori^ 
For the SccrcUiry-Gcncral of tbe Council of thc Furopcan Union 
Pour le Secr^tairc G^^ra! du Conseii dc l'Qnion curopdcnnc 
Thar cciinn Ardrunaf Ghoiohairlc an Aonlai.s Eorpaigb 
Za glavnog tajnika Vijeda Europskc unije 
Per il Segretarir) Generale del Consiglio deirUnione europea 
Eiropas Savicnfbas Padomes Qcncrălsekrctara vărdă - 
Europos S^ungos Tarybos gcncraiinio sekretonaus va/dii 
Az Eurdpai UniA Tanâcsdnak fSlîlkdra neviben 
Ghas-Scgretarju Generali lal-Kunsill ta!-Unjoni Ewropcn 
Voor de Sccrctaris-Gaicraal van de Raad van dc F-uropese Unic 
W imieniu Sekretarza Gcjienilnego Rndy Unii Europej.skiej 
Pelo Secrctdrio-Gcrnl do Coiiselho da Uiiiâo Eiiropcia 
Pentru Secretarul Generdl h1 Consiliului Uniunii Europene 
Zi\ gencrdlncho tajoninika Rady Eunipskcj unic 
Za generalnega sekrctaijo Sveta Evropsks unije 
Euroopaii unionin neuvoston păâsihteerin puolesta 
bor generalsckretcrarcn for Europeiska unionens râd

^ §
z. 2

T. BLAJSCHET 
Directrice Generale

Copie certificată pentru conformitate cu 
exemplarul deţinut ul Afacerilor.is.
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