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•

HANS MAJESTET BELGIERNES KONGE, PRESIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKXEN
TYSKLAND, PRiSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK, PRESIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE
REPUBLIK, HENDES KONGELIGE H0JHED STORHERTUGINDEN AF LUXEMBOURG, HENDES
MAJESTET DRONNINGEN AF NEDERLANDENE,

SOM ER BESLUTTET PA at skabe grundlag for en stadig snmvrere sammenslutning mellem de
folk,

•

SOM HAR DET
gennem fmlles handling at sikre
og sociale
fremskridt for deres lande ved at fjerne de skranker, der deler Europa,

SOM
DET som et vmsentligt mAl for dares bestrmbelser stadig at
forbedre deres folks levevilkAr og beskmftigelsesforhold,

SOM ERKENDER, at fjernelsen af bestAende hindringer krmver fmlles indsats med henblik pA at sikre en vedvarende ekspansion, ligevmgt i samhandelen
og redelig konkurrence,
SOM TILSTR£BER at styrke enheden i deres
og at fremme disses
harmoniske udvikling ved at formindske ulighederne mellem de forskellige
omrAder og forbedre de mindre begunstigede omrAders stilling,

•

SOM 0NSKER gennem en frelles handelspolitik at bidrage til gradvis
ophmvelse af restriktionerne 1 den internationale samhandel,

SOMER SINDET at bekrmfte den solidaritet, der knytter Europa og de
overseiske lande sammen, og som
at sikre disse lande
velstand
i overensstemmelse med grundsretningerne 1 De Forenede Nationers Pagt,
SOM HAR SAT SIG FOR ved denne forening af de
krmfter at bevare og styrke freden og friheden, og som opfordrer de
europmiske folk,
der deler dette ideal, til at tilslutte sig disse bestrmbelser,

•
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HAR VEDTAGET at oprette et
dette mAl for 0je udpeget som

0konomisk

og har med

HANS MAJEST.£T BELGIERNES KONGE:

•

Paul-Henri SPAAK, udenrigsminister;
Baron J. Ch. SNOY et d'OPPUERS,
1 0konomiministeriet,
formand for den belgiske delegation ved regeringskonferencen;
PR.£SIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND:
Doktor Konrad ADENAUER, forbundskansler;
Professor dr. Walther HALLSTEIN,

1 udenrigsministeriet;

PR.£SIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK:
Christian PINEAU, udenrigsminister;

•

Maurice FAURE, statssekretrer i udenrigsministeriet;
PR£SIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK:
Antonio SEGNI, ministerprresident;
Professor Gaetano MARTINO, udenrigsminister;
HENDES KONGELIGE H0JHED STORHERTUGINDEN AF LUXEMBOURG:
Joseph BECH, stats- og udenrigsminister;

Lambert SCHAUS, ambassad0r, formand for den luxembourgske delegation
ved regeringskonferencen;

•

HENDES MAJEST£T DRONNINGEN AF NEDERLANDENE:
Joseph LUNS, udenrigsminister;
J. I·INTHORST HOMAN, formand for den nederland.ske delegation ved
regeringskonferencen;

SOM, efter at de har udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god
og beh0rig form, er blevet enige om f0lgende bestemmelser:

I/DK
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•

•

•
F0RSTE DEL

PRINCIPPERNE

•

•

•
ARTIKEL 1

Ved denne Traktat opretter De h0je kontraherende Parter indbyrdes et
EUROP£ISK 0KONOMISK F£LLESSKAB.

ARTIKEL 2

•

har til opgave gennem oprettelsen af et
og
gennem gradvis
af Medlemsstaternes 0konomiske politik at fremme
en harmonisk udvikling af den 0konomiske virksomhed 1
som helhed,
en varig og afbalanceret ekspansion, en 0get stabilitet, en hurtigere h0jnelse
af·levestandarden og
forbindelser mellem de Stater, som det forener.

ARTIKEL 3

Med de i foranstAende artikel
mAl for 0je skal
virke under de betingelser og i det tempo, som er foreskrevet i denne

a)

•

Medlemsstaterne imellem, af told og kvantitative restriktioner ved varers ind- og udf0rsel, sAvel som af alle andre foranstaltninger med tilsvarende virkning,

b) indf0relse af en frelles toldtarif og af en
over for tredjeland,

handelspolitik

c) fjernelse af hindringerne for den frie
tjenesteydelser og kapital mellem Medlemsstaterne,
d) indf0relse af en

politik pA landbrugsomrAdet,

e) indf0relse af en

politik pA transportomrAdet,

for personer,

f) gennemf0relse af en ordning, der sikrer, at konkurrencen inden f or
ikke fordrejes,

•
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g) anvendelse af
der muligg0r en samordning af Medlemsstaternes 0konomiske politik, og som g0r det muligt at modvirke uligederes betalingsbalancer,

•

h) indbyrdes
af de nationale lovgivninger i det omfang,
dette er n0dvendigt for
funktion,
i) oprettelse af en europreisk Socialfond med henblik
at forbedre
arbejdstagernes
og bidrage til en h0jnelse
af deres levestandard,
j) oprettelse af en europreisk Investeringsbank, der har til
at
lette
0konomiske ekspansion gennem skabelsen af nye
ressourcer,
k) associering af de overs0iske lande og territorier med henblik
at
for.0ge samhandelen og pA i
at fremme den 0konomiske og
sociale udvikling.

•

ARTIKEL 4
·(1) De opgaver, der pAhviler

varetages af

- en Forsamling
- et
- en Kommission
en Domstol
Hver institution handler inden for rammerne af de bef0jelser, som er tillagt
den ved denne Traktat.
(2)

og Kommissionen
funktioner.

af et 0konomisk og socialt Udvalg med

4lr

ARTIKEL 5
Medlemsstaterne
alle almindelige eller
foranstaltninger,
som er egnede til at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, scm f0lger af denne Traktat, eller af retsakter foretaget af
institutioner. De
letter
gennemf0relsen af dets opgaver.
De afholder sig fra at
foranstaltninger, der er egnede til at
bringe virkeligg0relsen af denne Traktats
i fare.

I/DK
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•

•

ARTIKEL 6
(1) Medlemss.taterne samordner 1 snrevert samarbejde med Frellesskabets
institutioner deres 0konomiske politik 1 det omfang, dette er n0dvendigt for
at nA de mAl, som er fastlagt 1 denne Traktat.

(2) Frellesskabets institutioner pAser, at Medlemsstaternes indre og
ydre finansielle stabilitet ikke bringes i fare.

ARTIKEL 7

•

Inden for denne Traktats anvendelsesomrAde og med forbehold af dennes
srerlige bestemmelser er al forskelsbehandling, der ud0ves pA grundlag af
nationalitet, forbudt,
PA forslag af Kommissionen kan RAdet med kvalificeret flertal og efter
h0ring af Forsamlingen give forskrifter med henblik pa at forbyde sadan forskelsbehandling.

ARTIKEL 8

(1) Frellesmarkedet gennemf0res gradvis i l0bet af en overgangsperiode
pA tolv ar.
Overgangsperioden er inddelt i tre etaper, hver pa fire Ar, hvis varighed kan
rendres under nedennrevnte betingelser •

•

(2) Til hver etape er knyttet et kompleks af foranstaltninger, som skal
pabegyndes og videref0res sidel0bende.
(3) Overgangen fra f0rste til anden etape er betinget af en konstatering
af, at de i Traktaten srerligt fastsatte mal for den f0rste etape i det vresentlige faktisk er nAet, og at forpligtelserne, med forbehold af de 1 denne Traktat fastsatte undtagelser og fremgangsmader, er blevet overholdt.

Denne konstatering sker ved udl0bet af det fjerde ar ved en enstemmig afg0relse af Radet pA grundlag af Kommissionens beretning. Dog kan en Medlemsstat
ikke hindre en enstemmig afg0relse under paberabelse af, at den ikke har
fyldt sine egne forpligtelser. Safremt der ikke opnas enstemmighed, forlrenges
f0rste etape automatisk med et Ar •

•
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Ved udgangen af det femte Ar sker RAdets konstatering under de samme betingelser. Hvis der ikke opnAs enstemmighed, forlenges f0rste etape automatisk
med endnu et Ar.
Ved udgangen af det sjette Ar sker Radets konstatering med kvalificeret flertal pA grundlag af Kommissionens beretning.
(4) Inden en mAned efter sidstnavnte afstemning kan en medlemsstat, der
er kommet i mindretal, eller, nAr forn0den stemmeflerhed ikke er naet, enhver
af Medlemsstaterne, af Radet begere udmeldt en voldgiftsinstans, hvis afg0relse er bindende for alle Medlemsstaterne og for Frellesskabets institutioner.
Denne voldgi!tsinstans bestar af tre medlemmer, som pa forslag af Kommissionen
udpeges af Radet med enstemmighed.
SA:remt RAdet ikke inden en mAned efter anmodningen har udpeget voldgiftsinstansens medlemmer, udpeges de af Domstolen, inden endnu en mAned er for10bet.
Voldgiftsinstansen udpeger selv sin formand.
Den treffer sin afg0relse senest seks mAneder efter den i stk. (3), sidste
afsnit, navnte afstemning i RAdet.
(5) Anden og tredje etape kan kun forlrenges eller forkortes ved en af
RAdet pa forslag af Kommissionen med enstemmighed truffet beslutning.
(6) Bestemmelserne i de foregaende stykker kan ikke have til f0lge,
at overgangsperioden forlrenges ud over i alt femten Ar efter denne Traktats
ikrafttreden,
(7) Med forbehold af de i denne Traktat navnte undtagelser eller afvigelser skal overgangsperiodens udl0b vrere sidste frist for sAvel ikrafttrreden
af alle fastsatte bestemmelser som for gennemf0relsen af alle foranstaltninger, som oprettelsen af frellesmarkedet indebrerer.

I/DK
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•

•

•
ANDEN DEL

F£LLESSKABETS GRUNDLAG

•

•

•

•
AFSNIT I

Frie

•

•

I/DK

•
ARTIKEL 9

(1)
grundlag er en toldunion, som omfatter al vareudveksling, og som indebrerer forbud mod told ved indf0rsel fra og ved udf0rsel
til andre Medlemsstater, sAvel som mod alle afgifter med tilsvarende virkning,
samt indf0relse af en frelles toldtarif over for tredjeland.

•

(2) Bestemmelserne i kapitel 1, f0rste afdeling, og i kapitel 2 i dette
afsnit finder anvendelse pA varer med oprindelse i Medlemsstaterne, og pA de
varer hidr0rende fra tredjeland, som frit kan
i Medlemsstaterne •

ARTIKEL 10

(1) Ved varer, som frit kan
i en Medlemsatat, forstAs sAdanne
fra tredjeland hidr0rende varer, for hvilke de af Yedkommende Medlemsstat
foreskrevne formaliteter i forbindelse med indf0rslen er blevet opfyldt, og
=or hvilke denne Medlemsstat har opkravet greldende told og afgifter med tilsvarende virkning, og for hvilke disse told- og afgiftsbel0b ikke er blevet
helt eller delvis godtgjort.

•

(2) Kommis sionen fastlregger inden udgangen af det f0rste Ar efter denne
Traktats ikrafttraden formerne for det administrative samarbejde, der skal
gennemf0res med henblik pA anvendelsen af artikel 9, stk. (2), idet den tager
hensyn til n0dvendigheden af 1 videst muligt omfang at begranae de f ormalitetskrav, der stilles til handelen.

Inden udgangen af det f0rate Ar efter denne Traktaks ikrafttraden
Kommissionen de bestemmelser, der i samhandelen mellem Medlemsstaterne skal
grelde for varer med oprindelse i en Medlemsstat, og til hvis frems t illing
er medgAet materialer, der ikke har vreret pAlagt told eller afgifter med
tilsvarende virkning, som var greldende for dem i den eksporterende Medlemsstat, eller for hvilke di sse told- eller afgiftsbel0b er blevet helt eller
delvi s godtg jor t •

•
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Ved fastsoottelsen af disse bestemmelser tager Kommissionen hensyn til reglerne for fjernelsen af tolden inden for
og for den gradvise gennemf0relse af den
toldtarif.

•

ARTIKEL 11

Medlemsstaterne trooffer enhver passende foranstaltriing med henblik
pA at g0re det muligt for regeringerne inden for de fastsatte frister at
opfylde de forpligtelser vedr0rende told, som
dem i henhold til
denne Traktat.

•

•

I/DK
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•

•

Kapite1 1
TOLDUNIONEN

F0rste afde1ing
Fjernelse af to1den me11em Medlemsstaterne

ARTIKEL 12

•

Medlemsstaterne afstAr fra at indf0re ny indbyrdes told ved ind- og
udf0rse1 .e11er afgifter med tilsvarende virkning og fra at forh0je de toldsatser og afg1fter, som de anvender 1 deres indbyrdes samhandel.

ARTIKEL 13
(1) Den indf0rse1sto1d, som er 1 kraft me1lem Med1emsstaterne, afskaffes
gradvis af disse i l0bet af overgangsperioden i overensstemmelse med de i
artiklerne 14 og 15 fastsatte bestemme1ser.
(2) Afgifter, der har ti1svarende v1rkning som indf0rselsto1d, og som
er i kraft mellem Medlemsstaterne, afskaffes gradvis af disse i l0bet af overgangsperioden. Kommiss1onen fastsatter gennem d1rektiver det tempo, i hvi1ket
afvik1ingen ska1 foregA. Den lader s1g herved lede af de i artikel 14, stk.
{2) og (3), fastsatte bestemmelser og af de direktiver, som RAdet udsteder i
medf0r af den navnte artike1s stk. (2).

ARTIKEL 14
(1) For hver vare udg0r den pr. 1. januar 1957 anvendte toldsats den
basistoldsats, ud fra hvilken de successive nedsrettelser skal foretages •

•
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(2) Afviklingstempoet . bestemmes pa f0lgende made:
a) i l0bet af f0rste etape gennemf0res den f0rste nedsmttelse et ar efter denne Traktats ikrafttrmden; den anden atten mAneder derefter;
den tredje ved udgangen af det fjerde ar efter denne Traktats ikrafttrmden;

•

b) i l0bet af anden etape gennemf0res en nedsrettelse atten maneder efter
etapens begyndelse; anden nedsmttelse atten mAneder efter den forudgaende; tredje nedsmttelse gennemf0res et ar senere;
c) de nedsrettelser, der herefter skal gennemf0res, foretages i l0bet af
tredje etape; pa forslag af Kommissionen fastsretter Radet med kvalificeret flertal tempoet herfor ved udstedelse af direktiver.
(3) Ved den f0rste nedsrettelse smtter Medlemsstaterne indbyrdes toldsatser i kraft, der for hver vare svarer til basistoldsatsen nedsat med 10%.
Ved hver senere nedsrettelse skal hver Medlemsstat reducere samtlige sine toldsatser, sadan at det samlede toldprovenu, som dette er defineret i stk. (4),
mindskes med 10%, dog saledes, at nedsrettelsen for hver enkelt vare mindst
skal udg0re 5% af basistoldsatsen.

•

Sa lrenge toldsatsen for en vare overstiger 30%, skal hver nedsrettelse dog
mindst udg0re 10% af basistoldsatsen.
(4) For hver medlemsstat beregnes det i stk. (3) omhandlede samlede
toldprovenu ved at multiplicere vmrdien af den 1 aret 1956 fra de 0vrige Medlemsstater hidr0rende indf0rsel med basistoldsatserne.
(5) De srerlige sp0rgsmAl, der opstAr ved anvendelsen af de foregAende
stykker, l0ses af Radet, pa forslag af Kommissionen, ved direktiver vedtaget
med kvalificeret flertal.

•

(6) Medlemsstaterne g0r over for Kommissionen rede for, hvordan de foran
anf0rte regler for nedsrettelse af toldsatserne anvendes. For hver enkelt vares
vedkommende s0ger de a.t gennemf0re en nedsrettelse, der svarer til:
- mindst 25% af basistoldsatsen ved udl0bet af f0rste etape;
- mindst 50% af basistoldsatsen ved udl0bet af anden etape.
Kommissionen retter passende henstillinger til Medlemsstaterne, safremt den
finder, at der er fare for, at de i artikel 13 opstillede mal og de i dette
stykke fastsatte procenter ikke kan nas.

I/DK
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•

(7) PA forslag af Kommissionen og after h0ring af Forsamlingen kan RAdet
ved en med enstemmighed truffet afg0relse andre bestemmelserne i denne artikel.

ARTIKEL 15

(1) Uanset bestemmelserne i artikel 14 kan enhver Medlemsstat i l0bet
af overgangsperioden helt eller delvis suspendere opkrrevningen af told pA
varer indf0rt fra de 0vrige Medlemsstater. Den giver de 0vrige Medlemsstater
og Kommissionen meddelelse herom.
(2) Medlemsstaterne erklrerer sig rede til at nedsrette deres toldsatser
over for de 0vrige Medlemsstater i et hurtigere tempo end det, der er fastsat
i artikel 14, sAfremt deres almindelige 0konomiske situation og den pAgreldende
erhvervsgrens forhold g0r det muligt.
Kommissionen retter. med henblik herpA henstillinger til de pAgreldende
Medlemsstater.

ARTIKEL 16

Medlemsstaterne afskaffer, senest ved udgangen af f0rste etape, indbyrdes udf0rs elstold og afgifter med tilsvarende virkning .

ARTIKEL 17

(1) Bestemmelserne i artiklerne 9 - 15, stk . (1), anvendes pA f inanstoldsats er. Disse satser t a ges dog ikke i betragtning ved beregningen af det
samlede toldprovenu eller ved beregningen af den i artikel 1 4 , stk. (3) og
(4), omhandlede srenkning af toldniveauet.
Disse satser nedsrettes pA hvert trin med mindst 10% af basistoldsats.en. Medlemsstaterne kan nedsrette dem i et hurtigere tempo end fastsat i artikel 14.
(2) Inden udgangen af det f0rs te Ar efter denne Traktats ikrafttrreden
unnerretter Medlemsst a t er ne Kommis sionen om de r e s f inanstolds atser.
(3) Medlemsstaterne bevarer retten til at erstatte denne told med en
intern afgift,
er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 95.
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(4) Sdfremt Kommissionen finder, at det volder en Medlemsstat alvorlige
vanskeligheder at aflese en finanstoldsats, bemyndiger den denne Stat til at
opretholde satsen pd betingelse af, at den afskaffes senest seks Ar efter denne
Traktats ikrafttreden. Anmodning om sAdan bemyndigelse skal foreligge inden
udgangen af det ferste Ar efter denne Traktats ikrafttrreden.

Anden afdeling
Oprette1se af den felles to1dtarif

ARTIKEL 18

Medlemsstaterne erklrerer sig rede til at bidrage til udviklingen af den
internationale handel og til formindskelse af hindringerne for samhandelen ved
at indgA aftaler, der pd grundlag af gensidighed og til frelles fordel tager
sigte pA en srenkning af toldsatserne under det almindelige niveau, som de ville
kunne pAberAbe sig som felge af oprette1sen af en indbyrdes to1dunion.

ARTIKEL 19

(1) Pd de betingelser og med de begrrensninger, som er bestemt i det f01gende, fastsrettes satserne i den fm11es to1dtarif som det aritmetiske gennemsnit af de toldsatser, der anvendes i de fire to1domrAder, som Frel1esskabet
omfatter.
· (2) Ve<,l__
af dette··gennemsnit benyttes de af Medlemsstaterne
pr. 1. januar 1957 anvendte toldsatser.
For sA vidt angAr den italienske tarif, forstAs dog ved den anvendte toldsats
den sats, der var gm1dende fer den midlertidige nedsmttelse pA 10%. For de
positioner, for hvi1ke tariffen indeho1der en konventionalsats, trreder denne
sats endvidere i stedet for den anvendte sats som ovenfor defineret, sAfremt
den ikke overstiger sidstnrevnte sats med mere end 10%. Overstiger konventionalsatsen den sAledes definerede anvendte to1dsats med mere end 10%, benyttes
ved beregningen af det aritmetiske gennemsnit den anvendte to1dsats, f orh0jet
med 10%.
For sA vidt angAr de i liste A opregnede positioner, erstattes ved beregningen
af det aritmetiske gennemsnit de anvendte to1dsatser af de i denne 1iste
nrevnte satser.

I/DK
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•

•

(3) Satserne i den

to1dtar1f mA 1kke overst1ge:

a) 3% for de varer, hv1s to1dpos1tioner er opregnet 1 11ste B;
b) 10% for de varer, hvis to1dpositioner er opregnet 1 11ste C;
c) 15% for de varer, hvis toldposit1oner er opregnet 1 11ste D·
•
d) 25% for de varer, hv1s to1dpositioner er opregnet 1 11ste E;
sAfremt Bene1uxlandenes tar1f for disse varer 1ndeho1der en toldsate, der ikke overstiger 3%, forh0jes denne sats til 12% ved beregningen af det aritmetiske gennemsn1t.
(4) Liste F
opregnede varer.

•

de toldsatser, der finder anvende1se pA de deri

(5) De toldposit1ons1ister, der er
20, findes i Bi1ag I til denne Traktat.

1 denne art1ke1 og 1 artike1

ARTIKEL 20
De toldsatser, der ska1 finde anvende1se pA varerne i 1iste G,
tes ved forhand1ing me11em Medlemsstaterne. Hver Med1emsstat kan til denne
1iste f0je andre varer, hv1s samlede
dog ikke mA overst1ge 2% af
af dens samlede indf0rsel fra tredjeland i Aret 1956.

•

Kommissionen
a1le n0dvendige foranstaltn1nger for at fA disse
forhandlinger pAbegyndt inden udgangen af det andet Ar efter denne Traktakts
og afsluttet 1nden udl0bet af f0rste etape •
I
af, at der for v1sse varer ikke kan opnAs enighed inden for
disse tidsfrister,
RAdet, pA forslag af Kommissionen, satserne 1
den
toldtarif indtil udgangen af anden etape med enstemm1ghed og derefter med kvalificeret flertal.

ARTIKEL 21

(1) De tekniske vanskeligheder, der kan opsta i forbindelse med anvende1sen af artiklerne 19 og 20, skal i de to f0rste ar efter denne Traktats
pA fors1ag af Kommissionen 10ses af RAdet ved direktiver vedtaget med kva1if1ceret f1ertal •

•
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(2) Inden udlebet af ferste etape eller senest samtidig med fastsrettelsen af toldsatserne trreffer R&det, p& forslag af Kommissionen, med kvalificeret flertal beslutning om sddanne t!lpasninger, som anvendelsen af bestemmelserne i art!klerne 19 og 20 nedvendigger af hensyn til den fre11es to1dtarifs
indre harmon!, idet hensyn i srerlig grad skal tages til forarbe j dn!ngsgraden
af de forskellige varer, hvorp! tariffen finder anvendelse.

•

ARTIKEL 22
Kommiss!onen afger !nden to !r efter denne Traktats ikrafttrreden, i
hvi1ket omfang de 1 artikel 17, stk. (2), omhandlede finanstoldsatser ska1 benyttes ved beregningen af det i artike1 19, stk. (1), nevnte aritmetiske gennemsnit. Den tager hensyn til det beskytte1sese1ement , som de kan indebrere.
Inden seks m&neder efter denne afgerelse kan hver medlemsstat krreve, at
den i artikel 20 foreskrevne fremgangsmade anvendes p! vedkommende vare, uden
at den i denne artikel nrevnte begrrensning skal udgere en hindring herfor.

•

ARTIKEL 23
(1) Med henblik p& den gradvise indferelse a f den frelles toldtarif
rendrer Medlemsstaterne de over for tredjeland anvendte toldsatser p& felgende
made:
a) for de toldpositioner, for hvilke de pr. 1. januar 1957 faktisk anvendte satser ikke afviger mere end 15% fra satserne i den frelles
toldtari£, bringes sidstnrevnte satser i anvendelse ved udlebet af
det fjerde Ar efter denne Traktats ikrafttrreden;
b) i de 0vrige tilfre1de anvender hver Medlemsstat fra samme dato en
told, der formindsker forskellen mellem de pr. 1. januar 1957 faktisk anvendte satser og satserne i den frelles toldtarif med 30%;

•

c) denne forskel formindskes yderligere med 30% ved udl0bet af anden
etape;
d) f or sA vidt ang&r de toldpositioner, for hvi 1ke satserne i den frelles
toldtarif ikke kende s ved udlebet af fers te etape, bringer hver Medlemsstat inden 6 maneder efter, at Radet har truffet afgerelse i henhold til artikel 20, de toldsatser i anvendelse, som felger af reglerne i dette stykke.

I / DK

- 30 -

•

•

(2) En Medlemsstat, som har opnAet den i artikel 17, stk. ( 4 ), nrevnte
bemyndigelse, fritages i dennes gyldighedsperiode for at bringe de foranstAende bestemmelser i anvendelse for sA vidt angAr de toldpositioner, som tilladelsen omfatter. Ved dennes oph0r anvender den pAgreldende Medlemsstat den sats,
der f0lger af anvendelsen af reglerne i foregAende stykke.
(3) Den frelles toldtarif gennemf0res i sin helhed senest ved overgangsperiodens udl0b.

ARTIKEL 24

•

Med henblik pA tilpasningen til den frelles toldtarif har Medlemsstaterne
ret til at amdre told satserne i et hurtigere tempo end i artikel 23 ·angivet •

ARTIKB'L 25
(1) Finder Kommissionen, at produktionen i Medlemssatserne af visse af
de i listerne B, C og D nrevnte varer ikke er tilstrrekkelig til at drekke en
Medlemsstats forsyninger, samt at disse forsyninger for en vresentlig dels vedkommende traditionelt beror pA indf0rsel fra tredjeland, indr0mmer RAdet pA
forslag af Kommissionen med kvalif iceret flertal den pagreldende Medlemsstat
toldkontinger, for hvilke der ydes toldnedsrettelse eller toldfrihed.

•

Disse kontingenter rna ikke vrere sa store, at forskydninger i den 0konomiske
virksomhed til skade for andre Medlemsstater kan befrygtes •
(2) For sa vidt angar varerne i liste E og de varer i liste G, for hvilke toldsatserne er blevet fastsat i medf0r af artikel 20, stk. 3, indr0mmer
Kommissionen, pa begrering, en Medlemsstat toldkontingenter, for hvilke der ydes
toldnedsrettelse eller toldfrihed, sAfremt en rendring af forsyningskilderne
eller utilstrrekkelige forsyninger inden for Frellesskabet vil kunne fa skadelige virkninger for den pagreldende Medlemsstats forarbejdende industrier.
Disse kontingenter ma ikke vrere s a store, at forskydninger i den 0konomiske
vi rksomhed til skade for andre Medlemsstater kan bef rygtes.
(3) For sa vidt angar de varer, der er opregnet i Bilag II til denne
Traktat, kan Kommissionen bemyndige en Medlemsstat til helt eller delvis

•
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at suspendere opkrevningen af told efter de greldende satser eller indr0mme den
toldkontingenter, for hvilke der ydes toldnedsrettelse. eller-toldfrihed, pA
betingelse af at der ikke herved fremkommer alvorlige forstyrrelser pA markedet for de nrevnte varer.

•

(4) Kommissionen foretager periodiske unders0gelser af de 1 henhold
til denne artikel bevilgede toldkontingenter.

ARTIKEL 26
Kommissionen kan bemyndige en Medlemsstat, som befinder sig i srerlige
vanskeligheder, til for visse positioner i dens toldtarif at udsrette den nedsrettelse eller forh0jelse af toldsatserne, der skal gennemf0res 1 henhold til
artikel 23.
Bemyndigelsen kan kun gives for et begrrenset tidsrum og kun for et antal
toldpositioner, som i alt udg0r h0jst 5% af vrerdien af den pAgreldende Stats
indf0rsel fra tredjeland i det sidste Ar, for hvilket statistiske oplysninger
foreligger.

•

ARTIKEL 27.
Inden udl0bet af f0rste etape trreffer Medlemsstaterne i forn0dent omfang foranstaltninger til en indbyrdes tilnrermelse af deres ved lov eller
administrativt fastsatte bestemmelser vedr0rende told. Kommissionen retter
de i denne henseende n0dvendige henstillinger til Medlemsstaterne.

ARTIKEL 28

•

RAdet trreffer med enstemmighed beslutning om alle autonome rendringer
eller suspensioner af toldsatser i den frelles toldtarif. Efter overgangsperiodens udl0b kan RAdet dog pA forslag af Kommiasionen og greldende for et tidsrum af h0jst seks mAneder med kvalificeret flertal trreffe beslutning om rendringer eller suspensioner, der ikke overstiger 20% af hver toldsats. Disse rendringer eller suspensioner kan pA de samme betingelser kun forlrenges for yderligere et tidsrum af seks mAneder.

I/DK

- 32 -

•

•

ARTIKEL 29
Kommissionen tager under ud0velsen af de hverv, der er betroet den i
medf0r af denne afdeling, hensyn til:
a) n0dvendigheden af at fremme samhandelen mellem Medlemsstaterne
og tredjeland,

•

b) udviklingen af konkurrencevilkArene inden for Frellesskabet i det
omfang, denne udvikling medf0rer en styrkelse af virksomhedernes
konkurrenceevne,
c) Frellesskabets behov for forsyninger med rAvarer og halvfabrikata,
idet den samtidig b0r pAse, at konkurrencevilkArene mellem Medlemsstaterne med hensyn til frerdigvarer ikke fordrejes,
d) n0dvendigheden af at undgA alvorlige forstyrrelser i Medlemsstaternes
0konomiske liv og af at sikre en rational udvikling af produktionen
og en for0gelse af forbruget inden for Fellesskabet •

•

•
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Kapitel 2
OPH£VELSE AF DE KVANTITATIVE RESTRIKTIONER
MELLEM MEDLEMSSTATERNE

•

ARTIKEL 30
Kvantitative indf0rselsrestriktioner sAvel som alle foranstaltninger
med tilsvarende virkning er med forbehold . af nedennrevnte bestemmelser forbudt
mellem Medlemsstaterne.

ARTIKEL 31
Medlemsstaterne afholder sig fra indbyrdes at indf0re nye kvantitative
restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

•

Denne forpligtelse grelder dog kun for det liberaliseringsniveau, som er
nAet pA grundlag af de af RAdet for Den Europreiske Organisation for 0konomisk
Samarbejde den 14. januar 1955 trufne afg0relser. Senest seks mAneder efter
denne Traktats ikrafttrreden underretter Medlemsstaterne Kommissionen om de i
henhold til disse afg0relser opstillede lister over liberaliserede varer. De
sAledes bekendtgjorte lister konsolideres mellem Medlemsstaterne.

ARTIKEL 32

Medlemsstaterne afstAr fra i deres indbyrdes samhandel at g0re de pA
tidspunktet for denne Traktats ikrafttrreden greldende kontingenter og f oranstaltninger med tilsvarende virkning mere restriktive.

•

Disse kontingenter skal vrere afskaffet senest ved udl0bet af overgangsperioden. De afvikles i l0bet af denne periode i overensstemmelse med de
nedenfor fastsatte betingelser.
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•

ARTIKEL 33
(1) Et Ar efter denne Traktats ikrafttrreden omdanner hver Medlemsstat de
bilaterale kontingenter, der er oprettet over for de evrige Medlemsstater, til
globalkontingenter, som uden forskelsbehandling vil kunne udnyttes af samtlige
evrige Medlemsstater.
Samtidig forhejer Medlemsstaterne disse globalkontingenter sdledes, at der gennemferes en forhejelse i forhold til det foregdende Ar pd mindst 20% af deres
samlede vrerdi. For hver enkelt vare forhejes globalkontingentet dog med mindst
10%.

Hvert Ar forhejes kontingenterne i forhold til det foregdende Ar efter de samme regler og med de samme procenter.

•

Den fjerde forhejelse finder sted ved slutningen af det fjerde dr efter denne
Traktats lkrafttrreden; den femte .et Ar efter pdbegyndelsen af anden etape.
(2) Sdfremt globalkontingentet for en 1kke-11beraliseret vare ligger under 3% af produktionen 1 den pdgreldende Stat, fastsrettes senest et Ar efter
denne Traktats ikrafttrreden et kontingent pd mindst 3% af denne produktion.
Dette kontingent forhejes til 4% efter det andet Ar og til 5% efter det tredje
Ar. Derefter forhejer den pdgreldende Medlemsstat hvert Ar kontingentet med
mindst 15%.

SAfremt varen ikke produceres 1 den pdgreldende Medlemsstat, fastsretter Kommissionen ved beslutning et passende kontingent.

•

(3) Ved udlebet af det tiende Ar skal ethvert kontingent svare til
mindst 20% af den indenlandske produktion.

(4) SAfremt Kommissionen ved en beslutning fastslAr, at indferslen af en
vare 1 to pA hinanden felgende Ar har vreret mindre end det greldende kontingent,
kan dette globalkontingent ikke tages 1 betragtning ved beregning af globalkoritingenternes samlede vrerdi. I et sAdant tilfrelde ophrever Medlemsstaten kontingenteringen af den pAgreldende vare.

(5) For de kontingenter, som svarer til mere end 20% af den indenlandske
produktion af vedkommende vare, kan RAdet pA forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal nedsrette den 1 stk. (1) foreskrevne minimumssats pA 10%. En

•
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sAdan rendring ber0rer dog ikke forpligtelsen til Arligt at for0ge globalkontlngenternes samlede vrerdi med 20%.
(6) De Medlemsstater, som har foretaget en mere vidtgAende liberalisering end den, de var forpligtet til i henhold til de af RAdet for Den Europreiske Organisation for 0konomisk Samarbejde den 14. januar 1955 trufne beslutninger, er berettiget til at tage st"rrelsen af den autonomt liberalisere.- ·
de import i betragtning ved beregningen af den i stk. (1) omhandlede samlede
Arlige forh0jelse pd 20%. Denne beregning krever Kommi!lsionens forudgdende
godkendelse.

(7) Kommissionen udsteder direktiver for fremgangsmdden og tempoet for
afviklingen mellem Medlemsstaterne af de foranstaltninger med tilsvarende
virkning som kontingenter, der bestdr pA tidspunktet for denne Traktats
ikrafttrreden.
(8) Sdfremt Kommissionen finder, at anvendelsen af de i denne artikel

fastsatte bestemmelser, navnlig anvendelsen af de heri fastsatte procentsatser, ikke g0r det muligt at s1kre den 1 artikel 32, stk. 2, foreskrevne
afvikling af kontingenterne, kan RAdet pd forslag af Kommissionen, 1 l0bet af
f0rste etape med enstemmighed og derefter med kvalificeret flertal, endre den
1 denne artikel fastsatte fremgangsmAde og iser gennemf0re en forh0jelse af
de fastsatte procentsatser.

•

•

ARTIKEL 34
(1) Kvantitative udf0rselsrestriktioner sAvel som alle foranstaltninger
med tilsvarende virkning er forbudt mellem Medlemsstaterne.
(2) Senest ved udl0bet af f0rste etape ophrever Medlemsstaterne de kvan-

titative udf0rselsrestriktioner og alle de foranstaltninger med tilsvarende
v1rkning, der bestAr ved denne Traktats ikrafttreden.

•

ARTIKEL 35
Medlemsstaterne erklrerer sig rede til over for de andre Medlemsstater
at fjerne deres kvantitative ind- og udf0rselsrestr1ktioner i et hurtigere
tempo end det, der er fastsat 1 de foregdende art1kler, sdfremt deres almindel1ge 0konom1ske situation. ogden pAgeldende erhvervsgrens forhold tillader
det.

I/DK
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•

Kommissionen retter med henblik herpd henstillinger til de
Medlemsstater.

ARTIKEL 36

Bestemmelserne i artiklerne 30-34 er ikke til hinder for sddanne forbud
eller restriktioner vedr0rende indf0rsel, udf0rsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige
den offentlige orden, den
offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkmologisk verdi, eller beskyttelse af industrial og kommerciel
ejendomsret. Disse forbud eller restriktioner md dog hverken udg0re et middel
til vilkdrlig forskelsbehandling eller en skjult
af samhandelen
mellem Medlemsstaterne.

ARTIKEL 37

(1) Medlemsstaterne tilpasser gradvis de statslige handelsmonopoler,
sAledes at enhver forskelsbehandling af Medlemsstaternes statsborgere med hensyn til forsynings- og
er udelukket fra overgangsperiodens
udl0b.
Denne artikels bestemmelser finder anvendelse pd ethvert organ, gennem hvilket
en Medlemsstat, de jure eller de facto, direkte eller indirekte, kontrollerer,
leder eller 0ver mmrkbar indflydelse pA indf0rsel eller udf0rsel mellem Medlemsstaterne. Disse bestemmelser finder ogsd anvendelse pd statskoncessionerede monopoler.
(2) Medlemsstaterne afholder sig fra at indf0re nye foranstaltninger,
som strider mod de i stk. (1) anf0rte principper, eller som
rrekkevidden af de artikler, der angAr afskaffelse af told og kvantitative restriktioner mellem Medlemsstaterne.

(3) Tempoet for gennemf0relsen af de foranstaltninger, der er foreskrevet i stk. (1), skal tilpasses den i artiklerne 30-34 foreskrevne fjernelse
af kvantitative restriktioner for de samme varer.

SAfremt en vare kun er underkastet et statsligt handelsmonopol i en eller
flere af Medlemsstaterne, kan Kommissionen bemyndige de andre Medlemsstater
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til,
lcenge den i stk. (l) ncevnte t11:pasning ikke har fundet sted, at anvende beskyttelsesforanstaltninger
de vilkAr og i den nrermere udformning, som
den fastscetter.

•

(4) I tilfcelde af, at et statsligt handelsmonopol indebcerer en regulering, der tilsigter at lette afscetningen eller sikre en bedre udnyttelse af
landbrugsprodukter, skal der ved anvendelse af bes t emmelserne i denne artikel
sikres tilsvarende garantier for de :pAgceldende producenters beskceftigelse og
levestandard, idet hensyn tages til det tempo, hvori den mulige tilpasning
og n0dvendige specialisering kan gennemf0res.
(5) Medlemsstaternes forpligtelser gcelder kun i det omfang, de .er forenelige med
internationale aftaler.
(6) Fra begyndelsen af f0rste etape udfrerdiger Komrnissionen henstillinger vedr0rende den ncermere udformning af og tempoet for gennemf0relsen af den
i denne artikel omhandlede tilpasning.

•

•
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•

•

•
AFSNIT II

Landbruget

•

•

I/DK

•
ARTIKEL 38

(1) Frellesmarkedet omfatter tillige landbruget og handelen med landbrugsvarer. Ved landbrugsvarer forstas jordbrugsprodukter, husdyrbrugsprodukter og fiskeriprodukter samt varer, der direkte er forbundet med disse produkter, og som har undergaet en f0rste bearbejdning.
(2) Bestemmelserne vedr0rende frellesmarkedets oprettelse finder anvendelse pa landbrugsvarer, medmindre andet er bestemt i artiklerne 39-46.

•

(3) De varer, pa hvilke bestemmelserne 1 artiklerne 39-46 finder anvendelse, er opregnet i listen i Bilag I I til denne Traktat. Dog trreffer Radet
senest to ar efter Traktatens ikrafttrreden med kvalificeret flertal og pa
forslag af Kommissionen beslutning om, hvilke yderligere varer der skal optages pa denne liste.

(4) Frellesmarkedets funktion og udvikling skal for _sa vidt angar landbrugsvarerne ledsages af udformningen af en for Medl emsstaterne frelles landbrugspoli tik.

ARTIKEL 39
(1) Den felles landbrugspolitik har til formal:

•

a) at for0ge landbrugets produktivitet ved fremme af den tekniske
udvikling, ved rati onaliser ing af landbrugsproduktionen og ved
den bedst mulige anvendelse af produktionsf aktorer ne, iser arbejdskraften,
b) herigennem at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard,
iser ved en forh0jelse af de individuelle indkomster for de i landbruget beskreftigede personer,
c) at s tabilisere markederne,
d)

at sikre forsyningerne,

e) at sikre forbrugerne rimelige priser pa landbrugsvarer .

•
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(2) Ved udarbejdelsen af den frelles landbrugspolitik og de srerlige foranstaltninger, som den kan medf0re, tages der hensyn til:
a) landbrugserhvervets srerlige karakter, der f0lger af landbrugets
sociale struktur og af de strukturelle og naturbetingede forskelle
mellem de forskellige landbrugsomrdder,

•

b) n0dvendigheden af, at 0nskelige tilpasninger gennemf0res gradvis,
c) den kendsgerning, at landbruget i Medlemsstaterne udg0r en sektor,
som er snrevert forbundet med 0konom1en som helhed.

ARTIKEL 40
(1) Medlemsstaterne udvikler den frelles landbrugspolitik gradvis 1 l0bet
af overgangsperioden og fastlregger den senest ved udl0bet af denne periode.

•

(2) Med henblik
at
de. 1 art1kel 39 nrevnte mdl oprettes en frelles
ordning af markederne for landbrugsvarer.
Alt efter varernes art skal denne markedsordning antage en af nedennrevnte
former:
a) frelles konkurrenceregler,
b) en tvungen samordning af de forskellige nationale markedsordninger,
c) en europmisk markedsordning.

(3) Den frelles ordning under en af de i stk. (2) nrevnte former kan omfatte alle foranstaltninger, der er n0dvendige for at nd de i artikel 39 fastsatte mAl, isrer prisregulering, st0tte til sAvel produktion som afsretning af
de forskellige varer, oplagrings- og udl1gningsordninger samt frelles ordninger
til stabilisering af ind- eller udf0rsel.

•

Den frelles ordning skal begrrenses til at forf0lge de i artikel 39 anf0rte
og b0r udelukke enhver form for forskelsbehandling af Frellesskabets producenter eller forbrugere.
En eventuel frelles prispolitik skal baseres pA frelles kriterier og ensartede

beregningsmetoder.
(4) Med henblik pa at muligg0re, at
med den 1 stk. (2) omhandlede frelles ordning nds, kan der oprettes et eller flere struktur- og garantifond for landbruget.
I/DK
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•

•

ARTIKEL 41
Med henblik pA at nA de i artikel 39 anfarte mAl kan der inden for rammarne af den fmlles landbrugspolitik navnlig fastsettes bestemmelser om:
a) en effektiv samordning af de bestrebelser, der udfoldes inden for
den faglige uddannelses, forskningens og den landbrugsfaglige oplysnings omrAde; denne samordning kan indebere, at projekter eller institutioner finansieres i fellesskab,
b) felles foranstaltninger med henblik pA udvidelse af forbruget af
visse varer.

•

ARTIKEL 42
Bestemmelserne i kapitlet om konkurrenceregler finder kun anvendelse pA
produktionen af og handelen med ·landbrugsvarer i det omfang, RAdet beslutter
dette inden for rammerne af de bestemmelser og 1 overensstemmelse med den
fremgangsmAde, der er fastsat i artikel 43, stk. ( 2 ) og (3), samt under hensyntagen til den i artikel 39 angivne mAlsmtning.
RAdet kan iser tillade ydelse af statte:
a) med henblik pA at beskytte bedrifter, der er ugunstigt stil let som
falge af strukturelle eller naturbetingede forhold,
b) inden for rammerne af akonomiske udviklingsprogrammer •

•

ARTIKEL 43
(1) Med henblik pA at fastlmgge retningslinjerne for en felles landbrugspolitik sammenkalder Kommissionen, sA snart denne Traktat er trAdt i
kraft, Medlemsstaterne til en konference for at foretage en sammenligning af
deres landbrugspolitik, iser ved at opstille en opg0relse over deres produktionsmuligheder og behov.
Inden to
eft er denne Traktats i krafttrreden fremlregger Kommiss ionen, under hensyntagen til arbejdet pa den i stk. (1) nevnte konference og efter haring af Det akonomiske og sociale Udvalg, forslag vedr0rende udarbejdelse og iverksettelse af den felles landbrugspolit ik, herunder ogsA om aflasning
af nationals markedsordninger med en af de i artikel 40, stk. (2), nevnte former for felles ordning, sAvel som om iverksmttelsen af de 1 dette af snit serligt nevnte foranstaltninger.
(2)

•
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Disse forslag skal tage hensyn til sammenhrengen mellem de
som er omhandlet i dette afsnit.
PA forslag af Kommissionen og efter
af Forsamlingen udsteder RAdet, med
enstemmighed i de to
etaper og derefter med kvalificeret flertal, forordninger eller direktiver eller vedtager beslutn1nger uden herved at begrrense
rrekkevidden af sine eventuelle henstillinger.

•

(3) RAdet kan under de 1 foregAende stykke
betingelser med lcvalificeret flertal vedtage at lade den 1 artikel 40, stk. (2), omhandlede frelles ordning
nationale ma rkedsordninger, sAfremt:
a) den frelles ordning yder Medlemsstater, der modsretter sig en sAdan
og sam har en national ordning for vedkommende produktion,
garantier for de pagreldende producenters beskreftigelse
og levestandard, nAr der tages hensyn til det tempo, hvori den mul1ge
tilpasning og
specialisering kan gennemferes, og

•

b) denne ordning sikrer samhandelen inden for Frellesskabet betingelser
svarende til dem, der grelder pA et nationalt marked.

(4) SAfremt der er tilvejebragt en frelles ordning for .visse rAvarer,
medens der endnu ikke findes en frelles ordning for de hertil svarende forarbejdede produkter, kan de pAgreldende rAvarer indfer es fra lande uden f or Frellesskabet, hvis de anvendes til fremstilling af forarbejdede produkter, sam er
bestemt til udfersel til tredjeland.

ARTIKEL 44
(1) For sA vidt den gradvise afskaffelse af told og kvantitative restrik-

tioner mellem Medlemsstaterne kan
til sAdanne priser, at virkeligg0relse
af de i artikel 39 fastsatte mAl bringes i fare, er det i overgangsperioden
enhver Medlemsstat tilladt for visse varers vedkommende at anvende en mindsteprisordning i stedet for kontingenter, uden forskelsbehandling og kun i det
omfang , det ikke hremmer den i artikel 45, stk. ( 2), nrevnte udvidelse af samhandelen, sAledes at indferslen, hvis priserne er lavere end mindstepriserne:

•

- enten midlertidigt kan suspenderes eller nedskreres ,
-·eller betinges af, at den finder sted til priser, sam er hejere end den for
den pAgreldende vare fastsatte mindstepris.
I sidstnrevnte tilfrelde fastsrettes mindstepriserne eksklusive told.
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•

•

(2) Mindstepriserne mA hverken medf0re en formindskelse af den mellem
Medlemsstaterne ved denne Traktats ikrafttreden bestAende samhandel eller hindre en gradvis udvidelse af denne. Mindstepriserne mA ikke anvendes pA en sAdan mAde, at de hindrer udviklingen af en naturlig prreference mellem Medlemsstaterne.
(3) SA snart denne Traktat · er trAdt i kraft, fastlregger RAdet pA forslag
af Kommissionen objektive kriterier for opbygning af mindsteprissystemer og
for fastsrettelse af mindstepriser.

Disse kriterier skal isrer tage hensyn til de gennemsnitlige indenlandske produktionsomkostninger i den Medlemsstat, som anvender mindsteprisen, til de
enkelte virksomheders stilling i forhold til disse gennemsnitlige produktionsomkostninger og til n0dvendigheden af inden for frellesmarkedet gradvis at forbedre landbrugets driftsvilkAr og fremme den n0dvendige tilpasning og specialisering.

•

Af hensyn til de tekniske fremskridt og for at fremskynde disse samt for gradvis at nerme priserne inden for frellesmarkedet til hinanden foreslAr Kommissionen tillige en fremgangsmAde til revision af disse kriterier.
Disse kriterier sAvel som fremgangsmAden ved deres revision skal fastsrettes af
RAdet med enstemmighed i l0bet af de tre f0rste Ar efter denne Traktats
ikrafttreden.
(4) Indtil RAdets beslutning trreder i kraft, kan Medlemsstaterne fastsrette mindstepriserne pA betingelse af, at de pA forhAnd underretter Kommissionen og de 0vrige Medlemsstater herom med henblik pA at give disse adgang
til at fremsrette deres bemrerkninger.

•

SA snart RAdets beslutning er truffet, fastsretter Medlemsstaterne mindstepriserne pA grundlag af de kriterier, der er fastsat pAden ovenfor beskrevne
mAde.
PA forslag af Kommissionen kan RAdet med kvalificeret flertal korrigere de af
Medlemsstaterne trufne afg0relser, sAfremt de ikke er i overensstemmelse med
de sAledes fastsatte kriterier.
(5) SAfremt det ved begyndelsen af tredje etape endnu ikke har vreret
muligt at fastsrette de ovennrevnte objektive kriterier for visse varers vedkommende, kan RAdet pA forslag af Kommissionen og med kvalificeret flertal rendre
de mindstepriser, der anvendes pA disse varer.
(6) Ved overgangsperiodens udl0b opstilles en fortegnel s e over endnu
gmldende mindstepriser. PA forslag af Kommissionen fastlregger RAdet med et
flertal pA 9 stemmer efter den i artikel 148, stk. (2), f0rste afsnit, fastsatte vregtfordeling, den ordning, der skal anvendes inden for rammerne af den
.frelles landbrugspolitik •

•
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ARTIKEL 45
(1) Indtil de nationale ordninger afleses af en af de i artikel .40,
stk. (2), omhandlede former for en frelles ordning, fremmes udviklingen af samhandelen for sA vidt angAr de varer, for hvilke der i visse Medlemsstater
findes:

- bestemmelser, hvis formAl er at sikre indenlandske producenter afsretning af
deres produktion, og
- et importbehov,
ved afslutning af langtidsaftaler eller
importerende Medlemsstater.

mellem eksp9rterende og

Disse aftaler eller kontrakter skal sigte mod gradvis at fjerne al forskelsbehandling ved anvendelsen af disse bestemmelser over for de forskel l ige producenter 1 Frellesskabet.
Disse aftaler eller kontrakter afsluttes i lebet af ferste etape under hensyntagen til princippet om gensidighed.
(2) For sA vidt angAr mrengderne baseres disse aftaler eller kontrakter
pA det gennemsnitlige omfang af samhandelen mellem Medlemsstaterne for de pAgreldende varers vedkommende 1 de sidste tre Ar inden denne Traktats ikrafttrreden, og de forudser en foregelse af dette omfang inden for rammerne af de foreliggende behov under hensyntagen til de traditionelle handelsveje.

For sA vidt. lUlgAr priserne, skal disse af taler eller kontrakter gere det muligt for producenterne at afsrette de aftalte mrengder til priser, der gradvis
nrermer sig dem, som kebslandets producenter opnAr ved salg pA hjemmemarkedet.
Den gradvise tilnoormelse til disse priser skal
sA regelmoossigt som
muligt og vrere tilendebragt senest ved
af overgangsperioden.
Priserne fastsoottes ved forhandling mellem de pAgreldende parter inden for rammerne af de direktiver, som kommissionen udfrerdiger vedrerende anvendelsen af
de to foregAende afsnit.
Forlrenges ferste etape, sker opfyldelsen af aftaler eller kontrakter pA de vilkAr, der grelder ved slutningen af det fjerde Ar efter denne Traktats ikrafttrreden, ligesom forpligtelserne til at
moongderne og til at tilpasse
priserne udskydes indtil overgangen til anden etape.
Medlemsstaterne udnytter alle de muligheder, som deres lovbestemmelser, navnlig pA importpolitikkens omrAde, Abner med henblik pA at sikre afslutningen
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•

og opfyldelsen af disse aftaler eller kontrakter.
(3) I det omfang, Medlemsstaterne har behov for rdvarer til fremstilling
af varer, der er bestemt til udfersel til lande uden for
i konkurrence med tredjelands varer, skal disse aftaler eller kontrakter ikke vere
til hinder for indfersel fra tredjeland af de til dette formAl bestemte rAvarer. Denne bestemmelse finder imidlertid ikke anvendelse, hvis RAdet med enstemmighed beslutter at give bevilling til betalinger, der er nedvendige for
at udligne merprisen for indfersel pA grundlag af sAdanne aftaler eller kontrakter sammenlignet med de for tilsvarende leverancer pA verdensmarkedet
priser.

ARTIKEL 46
Sdfremt en vare i en Medlemsstat er underkastet en national markedsordning eller en anden indenlandsk regulering med 'tilsvarende virkning, som
i konkurrencemressig henseende pdvirker en lignende produktion i en anden Medlemsstat,
Medlemsstaterne vedkommende vare en udligningsafgift ved
indferslen fra den Medlemsstat, i hvilken markedsordningen eller reguleringen
findes, medmindre denne Medlemsstat
en udligningsafgift ved udferslen.
Kommissionen
disse afgifter pA det niveau, som er nedvendigt
for at genoprette ligevegten; den kan ligeledes tillade anvendelsen af andre
foranstaltninger pd de vilkdr og i den
udformning, s'om den

Det ekonomiske og sociale Udvalgs landbrugssektion stAr til disposition
for Kommissionen med henblik pA i overensstemmelse med bestemmelserne i artiklerne 197 og 198 at forberede Udvalgets dreftelser vedrerende de opgaver,
som er pdlagt det i dette afsnit af Traktaten.
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•

•
AFSNIT III

Den frie bevregelighed for personer,
tjenesteydelser og kapital

•

•

1/DK

•

Kapitel 1
ARBEJDSKRAFTEN

ARTIKEL 48

(1) Arbejdskraftens frie bevmgelighed inden for Frellesskabet gennemf0res
senest ved overgangsperiodens udl0b,

•

(2) Den forudsretter afskaffelse af enhver i nationaliteten begrundet forskelsbehandling af Medlemsstaternes arbejdstagere for
vidt angar
se, afl0nning og 0vrige
•

( 3) Hed for behold af de begrrensninger, der retf::nrdigg0res af hensynet til
den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og den offentlige sundhed, indebrerer den retten til:

a) at s0ge faktisk tilbudte Stillinger;
b) frit at bevmge sig inden for Medlemsstaternes omrAde i dette 0jemed;
c) at tage ophold i en af Hedlemsstaterne for der at have beskreftigelse

i henhold til de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser,
der grelder for indenlandske arbejdstageres beskreftigelse;

•

d) at blive boende
en Medlemsstats
gennemf0relsesforordninger fastsatte
telse der,

pa de af Kommissionen ved
efter at have haft ansret-

(4) Bestemmelserne i d·enne artikel grelder ikke for ansrettelser i den offentlige administration.

ARTIKEL 49

snart denne Traktat er

i kraft, vedtager

pA forslag af

Kommissionen og efter h0ring af Det 0konomiske og s ociale Udvalg ved udsted else

•
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af direktiver eller forordninger de foranstaltninger, der er nedvendige for
gradvis at gennemfere arbejdskraftens frie bevmgelighed,
som denne er
bestemt i foregAende artikel, ismr ved at:
a) sikre et snrevert samarbejde mellem de nationale arbejdskraftmyndigheder;

•

b) afskaffe efter en gradvia gennemfert plan
administrative fremog sAdan administrativ prakais samt de for adgangen til ledige stillinger fastsatte frister, som hidrerer enten fra indenlandsk
lovgivning eller fra tidligere
aftaler mellem Medlemsstaterne, og hvis bibeholdelse ville hindre arbejdskraftens frie bevregelighed;
c) afskaffe efter en gradvis gennemfert plan alle frister og andre begrrensninger, som er fastsat enten i indenlandsk lovgivning eller i
aftaler, der tidligere er
mellem Medlemsstaterne, og som byder
arbejdstagere fra de evrige Medlemsstater andre
for det frie
beskreftigelsesvalg end dem, der grelder for indenlandske arbejdstagere;

•

d) ivmrksrette ordninger, der kan formidle og skabe ligevregt mellem udbud
og efterspergsel
arbejdsmarkedet pA en mAde, som udelukker alvorlig
fare for levestandarden og beskreftigelsen i de forskellige egne og industrier.

ARTIKEL 50
Inden for rammerne af et frelles program fremmer Medlemsstaterne udvekslingen af unge arbejdstagere.

ARTIKEL 51

•

PA forslag af Kommissionen vedtager
med enstemmighed de foranstaltninger vedrerende social tryghed, der er nedvendige for at
arbejdskraftens frie bevmgelighed, isrer ved at indfere en ordning, som gar det muligt
at sikre vandrende arbejdstagere og deres ydelsesberettigede
a) sammenlregning af alle tidsrum, der i de forskellige nationale lovgivninger tages i betragtning med henblik pA at indremme og opretholde
retten til ydelser og
beregning af disse;
b) betaling af ydelser til personer, der bor inden for Medlemsstaternes
omrAder.
I/DK
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•

•
Kapitel 2
ETABLERINGSRETTEN

ARTIKEL 52

•

Inden for rammerne af nedennrevnte bestemmelser skal de restriktioner,
som hindrer statsborgere i en Medlemsstat 1 frit at etablere sig
en anden
Kedlemsstats omrAde, gradvis ophreves i l0bet af overgangsperioden. Denne gradvise ophrevelse skal
omfatte hindringer for, at statsborgere 1 en Medlemsstat, bosat
en Medlemsstats
opretter agenturer, filialer eller datterselskaber.
Med forbehold af bestemmelserne i kapitlet vedr0rende kapitalen indebrerer
etableringsfriheden adgang til at optage og ud0ve selvstrendig erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede virksomheder, herunder navnlig selskaber i den
1 artikel 58, stk. 2, anf0rte betydning,
de
som i etableringslandets
lovgivning er fastsat for landets egne statsborgere.

ARTIKEL 53

•

Med forbehold af de bestemmelser, der er fastsat 1 denne Traktat, 1ndf0rer Medlemsstaterne ikke nye begrrensninger i adgangen for andre Medlemsstaters
statsborgere til at etablere sig pA vedkommende Stats

ARTIKEL 54

(1)
forslag af Kommissionen og efter h0ring af Det 0konomiske og sociale Udvalg og Forsamlingen vedtager
inden udl0bet af f0rste etape med
enstemmighed en almindelig plan for ophrevelse af begrrensningerne i etableringsfriheden inden for Fmllesskabet. Kommissione n f remsretter sit fors l ag for RAde t

•
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i l0bet af de to f0rste

af f0rste etape.

For hvert
fastscetter planen de almindelige betingelser f.or virkeligg0relsen af etableringsfriheden og i scerdeleshed etaperne herfor.

•

(2)
forslag af Kommissionen og efter h0ring af Det 0konomiske og sociale Udvalg og Forsamlingen udsteder
indtil udgangen af f0rste etape med
enstemmighed og derefter med kvalificeret flertal, direktiver om ivcerkscettelsen
af den almindelige plan eller, hvis en
ikke er vedtaget, om gennemf0relse
af en etape af etableringsfriheden inden for en bestemt erhvervsgren.
(3)
og Kommissionen udf0rer de opgaver, som er overdraget dem i
henhold til ovenncevnte bestemmelser, navnlig ved1

a) i almindelighed i f0rste rcekke_at behandle de erhverv, for hvis vedkommende etableringsfrihed i scerlig grad vil fremme udviklingen af
produktion og handel;
b) at sikre et sncevert samarbejde mellem de kompetente nationale myndigheder med henblik pA at lcere de scerlige forhold at kende, der g0r sig
inden for
pA de forskellige erhvervsomrAder;

•

c) at ophceve de administrative fremgangsmAder og sAdan administrativ
praksis, som hidr0rer fra indenlandsk lovgivning eller fra tidligere
indgAede aftaler mellem Medlemsstaterne, og hvis bibeholdelse ville
vcere en hindring for etableringsfriheden;
d) at

at arbejdstagere fra en Hedlemsstat, som er besk:ceftiget pA en

anden Medlemsstats omrAde, kan forbllve pA dette omrAde for der at ud-

0Ve selvstrendig erhvervsvirksomhed, sAfremt de opfylder de betingelser,
som de skulle opfylde, hvis de kom ind i denne Stat pA det tidspunkt,
hvor de ville pAbegynde denne virksomhed;

•

e) at g0re det muligt for statsborgere i en Medlemsstat at erhverve og
udnytte fast ejendom, der ligger i en anden Medlemsstat, for sA vidt
dette ikke strider mod principperne i artikel 39, stk. (2);
f) at lade den gradvise fjernelse af hindringerne for etableringsfriheden
inden for hver af de
erhvervsgrene
bAde betingelserne
for at oprette agenturer, filialer eller datterselskaber pa en Medlewr
stats omrAde, og betingelserne for, at personale fra hovedvirksomheden
kan indtrcede i disses ledende eller kontrollerende organer;
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•

•

g) i det
og med det
at g0re dem lige byrdefulde
at samordne de garantier, som krreves i Medlemsstaterne af de i artikel
58, stk. 2, nrevnte selskaber til beskyttelse af savel
nes som tred jemands inte.r esser J
h) at sikre, at etableringsvilkarene ikke fordrejes som f0lge af st0tteforanstal tninger fra I'ledlemsstaternes side.

ARTIKEL 55

Virksomhed, som varigt eller lejlighedsvis er forbundet med ud0velse af
offentlig myndighed i en Medlemsstat, er i den pagreldende Stat ikke omfattet af
bestemmelserne i dette kapitel.

•

Pa forslag af Kommissionen kan Radet med kvalificeret flertal undtage
visse erhverv fra bestemmelserne i dette kapitel.

ARTIKEL 56

(1) Bestemmelserne i dette kapitel og de forholdsregler, der trreffes i
medf0r heraf, udelukker ikke anvendelse af love eller administrativt fastsatte
bestemmelser, der indeholder srerlige regler for fremmede statsborgere, og som
er begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed
eller den offentlige sundhed.

•

(2) Pa forslag af Kommissionen og efter h0ring af Forsamlingen udsteder
Radet inden overgangsperiodens udl0b med enstemmighed direktiver om samordning
af ovennrevnte love og administrativt fastsatte bestemmelser. Efter udl0bet af
anden etape udsteder Radet dog med kvalificeret flertal pa forslag af Kommissionen direktiver om samordning af bestemmelser, som i hver enkelt Medlemsstat
er fastsat administrativt.

ARTIKEL 57

(1) For at lette adgangen til at optage og ud0ve selvstrendig erhvervsvirksomhed udsteder RAdet pA forslag af Kommissionen og efter h0ring af For-

samlingen med enstemmighed i l0bet af f0rste etape og derefter med kvalifice-

•
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ret flertal d1rekt1ver om gensid1g anerkendelse af eksamensbeviser, certif1kater og andre kval1f1kat1onsbev1ser.
(2) Med samme mAl for
udsteder RAdet pA forslag af Komm1ssionen og
efter
af Forsamlingen inden overgangsper1odens
direktiver om samordning af Medlemsstaternes love og admin1strat1vt fastsatte bestemmelser om
adgangen til at optage og
selvstrendig erhvervsv1rksomhed. Enstemmighed
krreves i sAdanne
som i mindst en af Medlemsstaterne er reguleret
ved lov, og i sp0rgsmAl om forholdsregler vedr0rende beskyttelse af opsparingen, isrer ydelse af kred1t og
af bankv1rksomhed, og vedr0rende de 1 de
enkelte Medlemsstater fastsatte betingelser for
af lregegerning og lignende virksomhed samt farmaceutisk v1rksomhed. I andre t1lfrelde trreffer RAdet
afg0relse med enstemm1ghed i l0bet af
etape og derefter med kvalificeret
flertal.
(3)
sA vidt angAr
af lregegerning eller lignende virksomhed
eller af farmaceutisk virksomhed, forudsretter den gradv1se ophrevelse af restriktionerne en samordn1ng af de bet1ngelser, der er opst1llet af de forskell1ge
Medlemsstater for
af sAdanne erhverv.

•

•

ARTIKEL 58

Selskaber, som er oprettet 1 overensstemmelse med en Medlemsstats lovgivning, og hvis vedtregtsmress1ge hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed
er beliggende inden for
ligestilles for sA v1dt angAr anvendelsen af bestemmelserne i dette kap1tel med personer, der er statsborgere i
Medlemsstaterne.
Ved selskaber forstAs privatretlige selskaber, heri indbefattet kooperative selskaber, samt alle andre jur1d1ske personer, der henh0rer under den offentlige ret eller
med undtagelse af selskaber, som ikke arbejder
med gevinst for 0je.
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•

•

•
Kapitel 3
TJENESTEYDELSER

ARTIKEL 59

•

Inden for rammerne af nedennevnte bestemmelser skal restriktioner, der
hindrer fri udveksling af tjenesteydelser inden for Frellesskabet, gradvis afskaffes 1 l0bet af overgangsperioden, for sA vidt angdr statsborgere i Medlemsstaterne, der er bosat i et andet af Fmllesskabets lande end modtageren af den
pAgreldende ydelse.
PA forslag af Kommissionen kan RAdet med enstemmighed vedtage at udstrrekke anvendelsen af bestemmelserne 1 dette kapitel til tjenesteydere, der er
statsborgere i tredjeland og bosat inden for Frellesskabet.

ARTIKEL 60

Som tjenesteydelser i denne Traktats forstand betragtes de ydelser, der
normalt udf0res mod betaling,i det omfang de ikke omfattes af bestemmelserne
vedr0rende den frie bevregelighed for varer, kapital og personer.

•

Tjenesteydelserne omfatter iser:
a) virksomhed af industrial karakter,
b) virksomhed af handelsmressig karakter,
c) virksomhed af hdndvrerksmressig karakter,
d) de liberale erhvervs virksomhed.
Med forbehold af bestemmelserne i kapitlet om etableringsretten kan tjen esteyderen midlertidigt
s in vi rks omhed i det land, hvor ydelsen prrest eres, pA samme vilkdr, som det pdgreldende land fastsretter for sine egne statsborgere •

•
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ARTIKEL 61

(1) Den frie udveksling af tjenesteydelser pA transportomrMet omfattes
af bestemmelserne i afsnittet vedr0rende transport.

•

(2) Liberaliseringen af de af bankernes og forsikringsselskabernes tjenesteydelser, som er forbundet med
skal gennemf0res sidel12Jbende med den gradvise liberalisering af kapitalbevagelserne.

ARTIKEL 62

Medmindre andet er bestemt i denne Traktat, ma Medlemsstaterne ikke indfiiJre nye begrmnsninger i den frihed til udveksling af tjenesteydelser, der
faktisk er opnaet ved Traktatens ikraft-trmden.

ARTIKEL 63

•

(1) Inden udl0bet af f0rste etape vedtager Radet pa forslag af Kommissionen og efter h0ring af Det 0konomiske og socials Udvalg og Forsamlingen med
enstemmighed en almindelig plan for afskaffelse af best<!l.ende begrrensninger i
den fri udveksling af tjenesteydelser inden for Fmllesskabet. Kommissionen
fremsmtter forslag for M.det herom i l0bet af de to f0rste · Ar af f0rste etape.
Planen fastsretter for hver kategori af tjenesteydelser de almindelige vilkar og
etaperne for liberaliseringen.
(2) PA forslag af Kommissionen og efter
af Det 0konomiske og sociale Udvalg og Forsamlingen udsteder Radet, indtil udgangen af f0rste etape med
enstemmighed og derefter med kvalificeret flertal, direlctiver om
af den almindelige plan eller, hvis en sadan ikke er vedtaget, om gennemf0relse
af en etape i liberaliseringeri af en bestemt tjenesteydelse.

•

(3) De i stk. (l) og (2) omhandlede forslag og beslutninger skal i almindelighed i f0rste rrekke tage sigte pA tjenesteydelser, som direkte p<!l.virker
produktionsomkostningerne, eller hvis liberalisering bidrager til at lette vareudvekslingen.

I/DK
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•

•

ARTIKEL 64

Medlemsstaterne erklrerer sig rede til at gennemf0re liberaliseringen af
tjenesteydelser i videre udstrmkning, end de er forpligtet til i henhold til de
direktiver, der er udstedt i medf0r af artikel 63, stk. (2), hvis deres alm1ndel1ge 0konomiske situation og forholdene i vedkommende erhvervsgren g0r det
muligt.
Kommissionen retter henstillinger til de pagreldende Medlemsstater herom.

ARTIKEL 65

•

Sa
begrrensningerne i den fri udveksling af tjenesteydelser ikke er
afskaffet, anvender hver Medlemsstat dem over for alle de i artikel 59, stk. 1,
omhandlede tjenesteydere, uanset disses nationalitet eller opholdssted •

ARTIKEL 66

Bestemmelserne i artiklerne 55-58 finder anvendelse pA det i dette kapitel omhandlede sagsomrade •

•

•
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Kapitel 4
KAPITAL

ARTIKEL 67

(1) I det omfang, det er n0dvendigt for frellesmarkedets tilfredsstillende
funktion, afskaffer Medlemsstaterne gradvis i l0bet af overgangsperioden indbyrdes restriktioner for
kapitalen tilh0rer personer, der er bosat eller har hjemsted i Medlemsstaterne, ligesom de ophrover enhver forskelsbehandling, der st0ttea
parternes nationalitet eller bopel eller
stedet for kapitalens anbringelse,
(2) 10bende betalinger i forbindelse med kapitalbevregelser mellem Medlemsstaterne frig0res for alle restriktioner senest ved udl0bet af f0rste
etape.

ARTIKEL 68

(1) Medlemsstaterne udsteder pa omrader, der omhandles i dette kapitel,
sa liberalt som muligt valutabevillinger i det omfang, disse endnu er n0dvendige efter denne Traktats ikrafttrreden.
(2) Safremt en l'1edlemsstat anvender sine indenlandske bestemmelser vedr0rende kapitalmarkedet og lAngivningen
kapitalbevregelser, der er liberaliseret i overensstemmelse med dette kapitels bestemmelser, skal det ske uden
forskelsbehandling.
(3)
der er bestemt til direkte eller indirekte at finansiere en Medlemsstat eller dens lokale offentlige organer, kan kun emitteres eller anbringes i andre Medlemsstater, safremt de
Stater er blevet enige herem.
Denne bestemmelse hindrer ikke anvendelsen af artikel 22 i Protokollen vedr0rende vedtregterne for Den europeiske Investeringsbank,
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ARTIKEL 69

•

PA forslag af Kommissionen, som med henblik herpa rAdferer sig med det i
artikel 105 omhandlede monetmre Udvalg, udsteder RAdet med enstemmighed i lebet af de to f0rste etaper og derefter med kvalificeret flertal de nedvendige
direktiver om den gradvise gennemferelse af bestemmelserne i artikel 67.

ARTIKEL 70

(1) For sa vidt ang&r kapitalbevmgelser mellem Medlemsstaterne og tredjeland, foresl&r Kommissionen Radet foranstaltninger til gradvis samordning af
Medlemsstaternes valutapolitik. RAdet udsteder med enstemmighed direktiver herom. Det bestrmber sig pa at na den shrst mulige liberalisering.

•

(2) Kan foranstaltninger, der er truffet i medfer af foregaende stykke,
ikke fjerne forskellene mellem Medlemsstaternes valutabestemmelser, og skulle
disse forskelle tilskynde.personer, der er bosiddende eller har hjemsted i en
af Medlemsstaterne, til at benytte de i artikel 67 nmvnte lettelser for overf0rsel inden for Fmllesskabet til at omga de i en Medlemsstat over for tredjeland gmldende bestemmelser, kan denne Stat efter at have radfert sig med de
evrige Medlemsstater og Kommissionen trmffe egnede f orholdsregler med henblik
pa at fjerne disse vanskeligheder.
Finder Radet, at disse forholdsregler begrrenser de frie
inden for Fmllesskabet ud over, hvad der er nedvendigt for at fjerne de i foregaende afsnit nmvnte vanskeligheder, kan det pa forslag af Kommissionen med
kvalificeret flertal beslutte, at den pagmldende Stat skal rendre eller ophreve
disse forholdsregler •

•

ARTIKEL 71

Medlemsstaterne bestrreber sig pa hverken at indf0re nye valutarestriktioner inden for Fmllesskabet, der pavirker kapitalbevregelserne og de lebende
betalinger i forbindelse hermed, eller at skrerpe
regler.
De erklmrer sig rede til, i det omf ang deres ekonomiske situation, herund e r i srer d eres betalingsbalances s ti l l i n g , tillader det, at

ga

v idere i

libera-

liseringen pa kapitalomradet end f orudset i de foregaende artikler.
Konmissionen kan efter indhentet udtalelse fra Det monetmre Udvalg rette
henstillinger til t1edlemsstaterne herem •

•
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ARTIKEL 72

Nedlemsstaterne holder Kommissionen underrettet om de kapitalbevregelser
til eller fra tredjeland, som de har kendskab til. Kommissionen kan i denne
forbindelse fremsrette
udtalelser til Medlemsstaterne, som den finder

ARTIKEL

•

73

(1)
kapitalbevregelserne medf0rer forstyrrelser i kapitalmarkedets funktion i en Medlemsstat, bemyndiger Kommissionen efter h0ring af Det monetrere Udvalg den pagreldende Stat til
kapitalbevregelsernes omrade at trreffe
beskyttelsesforanstaltninger pa de vilkar og i den nrermere udformning, som
Kommissionen fastsretter.
Radet kan med kvalificeret flertal tilbagekalde bemyndigelsen og rendre nrevnte
vilkar og udformning.

•

(2) En Hedlemsstat, der er i vanskeligheder, kan dog selv trreffe de
ovennrevnte foranstaltninger, safremt det pa grund af disses hemmelige eller
hastende karakter matte vrere n0dvendigt-. Kommissionen og Nedlemsstaterne skal
underrettes om disse foranstaltninger senest pa tidspunktet for deres ikrafttrreden. I dette tilfrelde kan Kommissionen efter h0ring af Det monetrure Udvalg
beslutte, at den
Stat skal rendre eller ophreve disse foranstaltninger.

•
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AFSNIT IV
Transport

•

•

I/DK

•

ARTIKEL 74

Pa det i det t e afsnit omhandlede sagsomrade s0ger Medlemsstat erne at
na Traktatens mal inden for rammerne af en frelles transportpolitik.

ARTIKEL 75

•

(1) Med henblik pa at gennemf0re bestemmelsen i artikel 74 og under
hensyntagen til transportsp0rgsmalenes srerlige karakter fastsret t er Radet pa
forslag af Kommiss ionen og efter h0ring af Det 0konomiske og sociale Udvalg
og Forsamlingen, indtil udgangen af anden etape med enstemmighed og derefter
med kvalificeret flertal:

a) frelles regler for international transport t i l eller fra en Medlemsstats omrade eller gennem en eller flere Medlemsstaters omrader;
b) de betingel ser, under hvilke transportvirksomheder har adgang til
at udf0re interne transporter i en Medlemsstat, hvor de i kke er
hjemmeh0rende;
c) alle andre formalstjenlige bestemmelser.
(2) De i litra a og b i foregaende s tykke omhandlede bes t emmelser f as tsrettes i l0bet af overgangsperioden .

•

(3) Under hensyntagen til det n0dvendige i en tilpasning t il den lllkonoDiske udvikling, der f0lger af frellesmarkedets opr ettelse, fas t sret ter Radet
som afvigelse f r a den i stk. (1) omhandlede f remgangsmade med ens t emmi ghed de
be s temmel ser , der vedr0rer principperne f or ordni ngen af transportvaJsenet, og
hvis anvendelse alvorligt kunne pavirke levestandar den og besk<Eftigelsesniveauet i visse egne samt udnyttelsen af transportmateriellet.

ARTIKEL 76

Indti l de i art ikel 75 , s tk. ( l), omhandlede be s t emmel s er er fastsat,
kan ingen medlemsstat uden Radets enstemmige samtykke rendre de bestemmelser,

•
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der grelder pa transportomradet ved denne Traktats ikrafttrreden, pa en sadan
made, at de direkte eller indirekte bliver mindre gunstige for transportvirksomheder fra andre Medlemsstater end for indenlandske transportvirksomheder.

ARTIKEL 77

St0tteforanstaltninger, som modsvarer behovet for en samordning af transportvresenet, eller som udg0r godtg0rel se for visse fo rpligtelser, der har
sammenhreng med begrebet offentlig tjenesteydelse, er forene lige med denne
Traktat.

ARTIKEL 78

Enhver foranstaltning, der trreffes inden for rammerne af denne Traktat
vedr0rende transportpriser og -vilkAr , skal tage hensyn til transportvirksomhedernes 0konomiske situation.

ARTIKEL 79

(1) I samfrerds len inden for Frellesskabet afskaffes senest ved udl0bet af
anden etape enhver forskelsbehandling , som bestar i, at en transportvirksomhed
for samme transpgrtforbindelse anvender forskellige transportpriser og - vilkar
pa samme slags gods, al t efter godsets oprindelses- eller bestemmelsesland.

(2) Bestemmelsen i stk. (1) udelukker ikke, at andre foranstaltninger
kan vedtages af Radet i medf0r af artikel 75, stk. (l).
(3) PA forslag af Kommissionen og efter h0ring af Det 0konomiske og sociale Udvalg fas tsretter RAdet med kvalificeret flertal inden to ar efter denne
Traktats ikrafttrreden regler, der sikrer gennemf0relsen af bestemmelserne i
stk. (1).

Det kan isrer fastsrette de bestemmelser, der er n0dvendige for at g0re det
muligt for Frellesskabets institutioner at pAse overholdelsen af den i stk. (1)
nrevnte regel og f or at sikre brugerne den fulde fordel af denne .

(4) Pa eget initiativ eller efter anmodning af en Medlemsstat unders0ger
Kommissionen de i stk. (1) omhandlede tilfrelde af forskelsbehandling, og efter
at have indhentet udtalelse fra de pagreldende Medlemsstater, trreffer den de
n0dvendige beslutninger inden for rammerne af de i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. (3) fastlagte regler.
I/DK
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•

ARTIKEL 80

(1) Ved transport inden for Fffillesskabet er det fra begyndelsen af anden
etape forbudt Medlemsstaterne at anvende priser og vilkar, der indebffirer nogen
form for underst0ttelse eller beskyttelse til fordel for en eller flere bestemte virksomheder eller industr.ier, medmindre Kommissionen giver bemyndigelse dertil.
(2) Kommissionen unders0ger pa eget initiativ eller pa begffiring af en
Medlemsstat de i stk. (l) omhandlede priser og vilkar, idet den pa den ene
side isffir tager hensyn til de krav, som en hensigtsmffissig regional 0konomisk
politik stiller, til de underudvi klede omraders behov og til problemerne i
omrader, der er alvorligt ber0rt af politiske forhold, og paden anden side
til virkningerne af disse priser og vilkar pa konkurrencen mellem de forskellige transportgrene .

Efter at have indhentet udtalelse fra de pagffildende Medlemsstater trffiffer
Kommissionen de forn0dne beslutninger.

(3) Det i stk. (1) omhandlede forbud gffilder ikke konkurrencetariffer.

ARTIKEL 81

Afgifter eller gebyrer, som en transportvirksomhed ved grffinsepassage
opkrffiver ud over transportpriserne, rna ikke overstige et rimeligt niveau i
betragtning af de med passagen faktisk forbundne omkostninger.

•

Medlemsstaterne bestrffiber sig pa gradvis at nedbringe disse
Kommissionen kan rette henstillinger til Medlemsstaterne med henblik pa
anvendelsen af denne artikel.
ARTIKEL 82

Bestemmelserne i dette afsnit af Traktaten udg0r ingen hindring for de
foranstaltninger, der er truffet i Forbundsrepublikken Tys kland, for sa vidt
disse er n0dvendige for at opveje de af Tyskl ands deling
ulemper
for 0konomien i visse af Forbundsrepublikkens omrader, der ber0res af denne
de ling •

•
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ARTIKEL 83

Der oprettes et r&dgivende udvalg for Kommissionen sammensat af sagkyndige udpeget af Medlemsstaternes regeringer. Kommissionen h0rer dette
udvalg i transportsp0rgsmal, n&r den sk0nner det hensigtsmressigt, uden at de
bef0jelser, der tilkommer Det 0konomiske og sociale Udvalgs transportsektion,
herved indskrrenkes.

•

ARTIKEL 84

(1) Bestemmelserne i dette afsnit finder anvendelse p& transporter med
jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje.
(2) Radet kan med enstemmighed trreffe beslutning om, hvorvidt, i hvilket omfang'og p& hvilken mil.de passende bestemmelser vil kunne fastsrettes for
s0- og luftfart.

•

•
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TREDJE DEL

F£LLESSKABETS POLITIK
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•

•
AFSNIT I

De frelles r egler

•

•
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•
Ka:pitel 1

KONKURRENCEREGLERNE

Fli!!rSte.afdeling

•

Regler for virksomhederne

ARTIKEL 85
(1) Alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet :praksis , der kan :pAvirke handelen mellem Medlemsstater, og scm har til formAl eller til fli!!lge at
hindre, begrrense eller fordreje konkurrencen inden for frellesmarkedet, er
uforenelige med frellesmarkedet og er forbudt, navnlig sadanne:, sam bestAr i :
a) direkte eller indirekte fastsrettelse af kli!!bs- eller salgs:priser eller
af andre forretningsbetingelser,

•

b) begrrensning af eller kontrol med :produktion, afsretning, teknisk udvikling eller investeringer,
c) opdeling af markeder eller forsyningskilder,
d) anvendelse af ulige vilkAr for ydelser af samme vrerdi over for handelspartnere, sam derved stilles ringere i konkurrencen,
e) at det stille s sam
for
af en aft a l e , at medkontr a henten godkender tillregsydelser, som efter deres natur eller if0lge
handelssredvane ikke har forbindelse med aftalens genstand.

•

(2) De aftaler eller vedtagelser, scm er forbudt i medfli!!r af denne
artikel, har ingen retsvirkning .
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(3) Bestemmelserne i stk. (1) kan dog erklreres uanvendelige pa:
- enhver aftale eller kategori af aftaler mellem virksomheder,
- enhver vedtagelse eller kategori af vedtagelser inden for sammenslutninger
af virksomheder, og

•

- enhver samordnet praksis eller kategori deraf,
som bidrager til at forbedre produktionen eller fordelingen af varerne eller
til at fremme den tekniske eller 0konomiske udvikling, samtidig med at de
sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelen herved, og uden at der:
a) pil.lregges de pagreldende virksomheder begrrensnii:J.ger, som ikke er n0dvendige for at na disse mal;
b) gives disse virksomheder mulighed for at udelukke konkurrencen for en

vresentlig del af de pagreldende varer.
ARTIKEL 86
En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling pa frel-

•

lesmarkedet eller en vresentlig del heraf er uforenelig med frellesmarkedet og
forbudt i den udstrrekning, samhandelen mellem Medlemsstater herved kan pavirkes.
Misbrug kan isrer besta i:
a) direkte eller indirekte patvingelse a f urimelige k0bs- eller salgspriser eller af andre urimelige forretningsbetingelser,
b) begrrensning af produktion, afsretning eller teknisk udvikling til
skade for forbrugerne,

c) anvendelse af ulige vilkar for ydelser af samme vrerdi over for
handelspartnere , som derved stilles ringere i konkurrenc en ,
d) at det stilles som vilkar for indgaelse a f en aftale, at medkontrahenten godkender tillregsydelser, som efter deres natur eller if0lge
handelssredvane ikke har forbindelse med aftalens genstand.

•

ARTIKEL 87
(1) Inden tre ar efter denne Traktats ikrafttrreden udsteder Radet, pa
forslag af Kommissionen og efter h0ring af Forsamlingen, med enstemmighed
forn0dne forordninger eller direktiver om anvendelsen af principperne i artiklerne 85 og 86.

I/DK
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Hvis sAdanne bestemmelser ikke er blevet vedtaget inden ovennrevnte frists udl0b, trreffes de af Radet med kvalificeret flertal pa forslag af Kommissionen
og efter h0ring af Forsamlingen.

(2) Bestemmelserne i stk. (1) har isrer.til formal:
a) ved indferelse af beder og tvangsbeder at sikre overholdelsen af de i
artikel 85, stk. (1), og artikel 86 nrevnte forbud;
b) at fastlregge de nrermere retningslinjer for anvendelsen af bestemmelsen i artikel 85, stk. (3), under hensyn tagen til n0dvendigheden af
dels at sikre et effektivt tilsyn, dels at forenkle den administrative kontrol mest muligt;
c) i pakommende tilfrelde at trreffe nrermere bestemmelse om anvendelsesomradet for bestemmelserne i artiklerne 85 og 86 inden for de forskellige erhvervsgrene;
d) at fastlregge opgavefordelingen mellem Kommissionen og Domstolen i
forbindelse med.anvendelsen af de 1 det te stykke nrevnte bestemmelser;
e) at bestemme forholdet mellem den nationale lovgivning pa den ene side,
og pa den anden side bestemmelserne i denne afdeling samt de bestemmelser, der er fastsat i medf0r af denne artikel.
ARTIKEL 88

Indtil de i medfer af artikel 87 trufne bestemmelser trreder i kraft,
trreffer Medlemsetat ernes myndigheder i overensstemmelse med deres lovgivning
og bestemmelserne i artiklerne 85, navnlig stk. (3), og 86 afgerelse om aftalers tilladelighed samt om misbrug af en dominerende stilling pa frellesmarkedet.
ARTIKEL 89

(l) Under forbehold af bestemmelserne i artikel 88 paser Kommissionen,
sa snart den er tradt i funktion, at de i artiklerne 85 og 86 fastlagte principper anvendes. Pa begrering af en Medlemsstat eller pa eget init iativ underS0ger den sammen med Medlemsstatens kompetente myndigheder, der skal bista
cen, tilfrelde af formodet overtrredelse af forannrevnte principper. Finder Kommissionen, at der har fundet en overtrredelse sted , f oreslar den passende midl er til at bringe denne til oph0r.
(2) Bringes en overtrredelse ikke til oph0r, fastslar Kommissionen ved
en beslutning, der skal ledsages af grunde, at der foreligger en overtrredelse.
Den kan offentligg0re beslutningen og bemyndige Medlemsstaterne til at trreffe
de n0dvendige modforanstaltninger pA de vilkar og i den nrermere udformning,
som den fastsretter.
- 75 -
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ARTIKEL 90

(1) Medlemsstaterne afstar, for sA vidt angAr offentlige virksomheder og
virksomheder, som de indr0mmer srerlige eller eksklusive rettigheder, fra at
trreffe eller opretholde foranstaltninger, som er i strid med denne Traktats
bestemmelser, navnlig de i artiklerne 7 og 85-94 nrevnte.
(2) Virksomheder, der har faet overdraget at udf0re tjenest eydelser af
almindelig 0konomisk interesse, eller som har karakter af fiskal e monopoler,
er underkastet denne Traktats bestemmelser, navnlig konkurrencereglerne, i
det omfang anvendelsen af disse bestemmelser ikke retligt eller faktisk hindrer opfyldel sen af de srerlige opgaver, som er betroet dem . Udviklingen af
samhandelen rna ikke pavirkes i et sadant omfang, at det strider mod Frellesskabets interesse.
(3) Kommissionen pAser, at bestemmelserne i denne artikel bringes i
anvendelse, og meddeler, safremt det er pakrrevet, Medlemsstaterne passende
direktiver eller beslutninger.

Anden afdeling
Dumping

ARTIKEL 91

(1) Safremt Kommissionen i l0bet af overgangsperioden efter anmodning
af en Medlemsstat eller en anden interesseret part fas tslAr, at der finder
dumping sted inden for frellesmarkedet, retter den henstillinger til den eller
dem , der foretager dumping, med henblik pa at bringe den til oph0r.
Fortsretter denne dumping, bemyndiger Kommissionen den krrenkede Medlemsstat
til at trreffe beskyttelsesforanstaltninger pa de vilkar og i den nrermere udformning, som Kommissionen fastsretter.
(2) Sa snart denne Traktat er tradt i kraft, skal varer med oprindelse
i en Medlemsstat, eller som frit kan omsrettes der, og som er blevet eksporte ret til en anden Medlems stat, tillades genindf0rt i f0rstnrevnte Stat, uden at
de kan palregges told eller undergives kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning. Kommissionen udfrerdiger egnede regler
for anvendelsen af bestemmelserne i dette stykke.

I / DK
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•

Tredje afdeling

•

Statssti1Jtte

ARTIKEL 92

(1) Bortset fra de i denne Traktat hjemlede undtagelser er statssti1Jtte
eller sti1Jtte, som ydes ved
af statsmidler under enhver
form,
og som fordrejer eller truer med at fordreje
ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med
markedet i det omfang, den
samhandelen mellem Medlemsstaterne.
(2) Forenelige med

•

er:

a) stl1ltte af social karakter til enkelte forbrugere, forudsat at den
ydes uden forskelsbehandling med hensyn til varernes oprindelse,
b) stl1ltte, hvis
er. at
bod
naturkatastrofer eller af andre

skader, der er
begivenheder ,

af

c) stl1ltteforanstaltninger for 11lkonomien i visse af Forbundsrepublikken
Tysklands
som er pavirket af Tysklands deling, i det omfang
de er nl1ldvendige for at opveje de 11Jkonomiske ulemper, som denne deling har forarsaget.
(3) Scm forenelige med

kan betragtes:

a) sti1Jtte til fremme af den 11lkonomiske udvikling i
hvor levestandarden er
lav, eller hvor der hersker en alvorlig

•

b) sti1Jtte, der kan fremme virkeliggl1lrelsen af vigtige projekter af
inter esse eller
en alvorlig f orstyrrelse i en
Medlemsstats 11Jkonomi,
c) sti1Jtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller 11lkonomiske regioner, nar den ikke
en made,
der strider mod den
interesse. De pr. 1. januar 1957
stl1ltteforanstaltninger til fordel for skibsbygningsindustrien i det
omfang, de alene modsvarer en manglende toldbeskyttelse , forminds kes
dog gradvis
de samme betingelser scm dem, der
for fjerne l sen af toldsatserne, og med forbehold af de bestemmelser i denne

•
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Traktat, der tager sigte
land,

en frelles handelspolitik over for tredje-

d) andre former for st0tte, hvorom
pA forslag af Kommi ssionen trreffer beslutning med kvalif iceret flertal.

•

ARTIKEL 93

(1) Kommissionen foretager sammen med Medlemsst aterne en l 0bende unders0gelse af de st0tteordninger, som findes i disse Stater. Den f oreslAr dem
sadanne foranstaltninger, som frelle smarkedets funktion eller gradvise udvikling krcever.
(2) Finder Kommissionen - eft er at have givet de interesserede parter en
frist til at fremscette deres bemcerkninger - at en s t0 tte, som ydes a f en Stat
eller med statsmidler, if0lge artikel 92 ikke er for enelig med frelle smarkedet,
eller at denne st0tte misbruges, trreffer den beslutning om, at den pAgreldende
Stat skal ophceve eller rendre st0tteforanstaltningen inden for den tidsfrist,
som Kommissi onen f as t sretter.

•

Safremt den pAgreldende Stat ikke retter sig efter denne beslutning inden udl0bet af den fastsatte frist, kan Kommissionen eller en anden interesseret
Stat, uanset bestemmelserne i ar t i klerne 169 og 170, indbringe s agen direkte
for Domstolen.
Pa begrering af en Medlemsstat kan Radet med enstemmighed beslutte , at en af
denne Stat ydet eller planlagt st0tte, uanset bestemmelserne i arti kel 92
eller de i artikel 94 nrevnte forordninger, skal betragtes som forenelig med
frellesmarkedet, hvis ganske srerlige omstrendigheder berettiger en sAdan beslutning. Har Kommissionen indledt den i dette stykkes f0rste afsni t fastsatte
fremgangsmAde med hensyn til denne s t0tteforansta l t ning, bevirker den pagreldende Stats begrering til Radet, a t sagens behandling udsrettes , indtil Radet
har t aget stilling t i l sp0r gsmalet .

•

Dog trreffer Kommissionen beslutning, sAfremt Radet ikke har tage t stilling
inden tre mAneder efter, at begreringen er fremsat.
( 3) Kommi ssionen ska l underrettes sa betids om enhver patrenkt indf0relse
eller rendring af st0 tte forans t a ltninger, a t den kan fremsrette sine bemrerkninger hertil. Er Kommissionen af den opfattelse , at det patcenkte er uforeneligt med fcellesmarkedet i henhold til artikel 9 2 , ivrerksretter den uopholdeligt den i stk. (2) fastsatte fremgangsmAde. Den pAgreldende Medlemsstat rna
ikke gennemf0re de patrenkte foranst a ltninger, f 0r den nrevnte fremgangsmade
har f0rt til ende lig beslutni ng.
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ARTIKEL 94

PA forslag af Kommissionen kan RAdet med kvalificeret flertal udstede
forn0dne forordninger med henblik
anvendelsen af artiklerne 92 og 93, og
betingelserne for anvendelsen af artikel 93, stk. (3), og de
former for st0tte, som skal
undtaget fra denne fremgangsmAde .

•

•

•
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Kapitel 2
FISKALE BESTEMMELSER

ARTIKEL 95
Ingen Medlemsstat rna direkte eller indirekte palregge varer fra andre
Medlemsstater interne afgifter af nogen art, som er h0jere end de afgifter,
der direkte eller indirekte palregge s lignende indenlandske varer.
Endvidere rna ingen Medlemsstat palregge varer fra andre Medlemsst ater
interne afgifter, som indirekte vil kunne beskytte andre produkter.

•

Medlemsstaterne ophrever eller rendrer senest ved begyndelsen af anden
etape de ved denne Traktats ikrafttrreden greldende bestemmelser, som strider
mod ovenstaende regler.

ARTIKEL 96
Ved udf0rsel af varer til en Medlemsstats omrade kan der ikke ydes godtg0relse for interne afgifter ud over det bel0b, der har vreret palagt dem direkte eller indirekte.

•

ARTIKEL 97
Medlemsstater, der opkrrever omsretningsafgift som en kumulativ f l erledsafgift, kan med hensyn til interne a fgifter, som de palregger indf0rte varer,

I/DK
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4lt

eller godtg0relser for udf0rte varer fastsrette gennemsnitssatser for varer eller grupper af varer, dog under iagttagelse af de i artiklerne 95 og 96 anf0rte
principper.
Er de af en Medlemsstat fastsatte gennemsnitssatser ikke i overensstemmelse med de forannrevnte· principper, meddeler Kommissionen den pAgreldende Stat
passende direktiver eller beslutni nger.

ARTIKEL 98

4lt

For sA vidt angAr andre skat ter end omsretningsafgifter, forbrugsafgifter
og andre indirekte skatter kan fritagelse for afgif t s betaling eller godtg0rels e
af afgifter ved udf0rsel til andre Medlemsstater ikke ydes, og udligningsafgifter ved indf0rsel fra Medlemsstater ikke pAlregges, medmindre RAdet pA forhAnd
rued kvalificeret flertal og pA Kommissionens forslag har godkendt de pAtrenkte
foranstaltninger for en begrrenset periode.

ARTIKEL 99

Kommissionen unders0ger, pA hvilken mAde de. enkelte Medlemsstaters lovgivning vedr0rende omsretningsafgifter, forbrugsafgi f ter og andre i ndirekte
skatter, herunder udligningsordninger, der finder anvendelse pa samhandelen
mellem Medlemsstaterne, kan harmoniser e s i frelle smarkedets interes se .
Kommissionen forelregger forslag for RAdet, som rued forbehold af bestemmelserne i artiklerne 100 og 101 trreffer afg0relse rued enstemmighed .

•

4lt
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•
Kapitel 3

TILN£RMELSE AF LOVGIVNINGERNE

ARTIKEL 100

PA forslag af Kommissionen udsteder Radet med enstemmighed direktiver om
indbyrdes tilnrermelse af Medlemsstaternes ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser, der direkte indvirker pa frellesmarkedets oprettelse eller
funktion.
Forsamlingen og Det 0konomiske og sociale Udvalg skal h0res om direktiver, hvis gennemf0relse kunne indebrere en rendring af lovbestemmelser i en eller
flere Medlemsstater.

•

ARTIKEL 101
Finder Kommissionen, a t bestaende forskelle i Medlemsstaternes ved
lov eller administrativt fastsatte bestemmelser forvansker konkurrencevilkarene
pa frellesmarkedet og derved fremkal der en fordrejning, som b0r f jernes, holder
den samrad med de pagreldende Medlemsstater herom.
F0rer dette samrad ikke til en aftale, som fjerner den pagreldende fordrejning, udsteder Radet pa forslag af Kommissionen med enstemmighed i f0rste
etape og derefter med kvalificeret flertal de dertil n0dvendige direktiver.
Kommissionen og Radet kan trreffe alle andre formalstjenlige foranstaltninger,
der har hjemmel i denne Traktat.
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•

•

•

•

ARTIKEL 102
(1) Nar der er grund til at frygte, at indf0re1se el1er rendring af en
ved 1ov e1ler administrativt fastsat bestemmelse fremkalder en fordrejning som
nrevnt i
artikel, skal den Medlemsstat, som vil gennemf0re
ningen, rAdf0re sig med Kommissionen. Efter samrAd med Med1emsstaterne hensti1ler Kommissionen til de pAgre1dende Stater at trreffe formAlstjenlige foransta1tninger med henb1ik pA at undgA den omhand1ede fordrejning.
(2) SAfremt den Medlemsstat, som vil indf0re eller rendre nationale bestemmelser, ikke f0lger en henstilling, som Kommissionen har rettet til den,
kan det ikke i medf0r af artike1 101 krreyes, at de 0vrige Med1emsstater rendrer
deres nationale bestemmelser med henblik pa at fjerne denne fordrejning. Fremkalder en Medlemsstat, som ikke har taget hensyn til Kommissionens henstilling,
en fordrejning udelukkende til egen skade, finder bestemmelserne i artikel 101
ikke anvendelse •

•

•
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•
AFSNIT II

Den 0konomiske polit ik

•

•

I/DK

•
Kapite1 1
KONJUNKTURPOLITIKKEN

•

ARTIKEL 103
(1) Med1emsstaterne betragter deres konjunkturpolitik som et
af
interesse. De r&df0rer sig med hinanden og med Kommissi onen om de
foranstaltninger, der b0r
alt efter de foreliggende
(2) Med forbehold af de 0vrige i denne Traktat omhandlede
kan
forslag af Kommissionen med enstemmighed vedtage de efter forholdene egnede foranstaltninger.
(3)
forslag af Kommissionen udsteder Radet i p&kommende
med
kvalificeret flertal de n0dvendige direktiver med
regler for anvendelsen af de i henhold til stk. (2) besluttede foranstaltninger.

•

•

(4) De i
artikel
finder
anvendelse i
tilfrelde af, at der
vanske1igheder med forsyningen af nrermere bestemte
varer •
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Kapitel 2

•

BETALINGSBALANCEN

ARTIKEL 104
Rver Medlemsstat
en
politik, som er
for
at sikre ligevregten
dens globale betalingsbalance og for at opretholde
tilliden til dens valuta, idet den samtidig
at der sikres en
beskreftigelsesgrad og et stabilt prisniveau.

ARTIKEL 105

•

(1) For at lette
af de i artikel 104 angivne
samordner Medlemsstaterne deres
politik. De indleder med henblik heret samarbejde mellem deres kompetente myndigheder og mellem deres centralbanker.
Kommissionen r e tter henstillinger til R&det med henblik pa ivrerksrettelsen af
de tte samarbejde.
(2) Med henblik pa at fremme en samordning af Medlemsstaternes penge- og
valutapolitik i det omfang, det er n 0dvendigt for frellesmarkedets funktion,

oprettes der et radgivende monetrert udvalg, som har til opgave:
- at f0lge Medlemssta t erne s og Frellesskabets penge- og valuta mressige s amt
finansielle stilling og Medlemsstaternes almindelige valutabestemmelser og
at aflregge regelmressige beretninger herom til R&det og Kommissionen,

•

opfordring af Radet eller Kommissionen eller
- at afgive udtalelser, enten
eget initiativ, til brug for disse institutioner.
Medlemssta t erne og Kommissionen udnrevner hver to medlemmer af Det mone trere
Udvalg.
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•

ARTIKEL 106

•

(1) I det omfang fri bevregelighed for varer, tjenesteydel s er, kapital og
personer er gennemf0rt mellem Medl emsstaterne i medf0r af denne Traktat, forpligter hver Medlemsstat sig til at tillade be talinger, som vedr0rer udveksling af varer, tjenesteydelser og kapital, samt overf0rsler af kapital og
l0nninger, i den Medlemsstats val uta, i hvilken fordringshaveren eller adressaten.opholder sig.
Medlemsstaterne
sig rede til at liberali s ere deres betalinger ud
over det i
afsnit foreskrevne, i det omfang deres 0konomiske
situation i almindelighed og deres betalingsbalances stilling i srerdeleshed
tillader det.

•

(2) I det omfang udvekslingen af varer og t jenesteydelser samt kapitalbevregelserne kun er begrrenset af restriktioner vedr0rende de hertil knyttede
betalinger, anvendes bestemmelser ne i kapitlerne om ophrevelse af kvantitative
restriktioner, liberalisering af tjenesteydelser og kapitalens fri e bevregelighe d ana logt med henblik
gra dvis at af skaffe di sse res triktioner.
(3) Medlemsstaterne forpligter sig til ikke at indf0re nye i ndbyrdes res triktioner for overf0rsler i forbindelse med de usynlige trans aktioner, som
er opregnet i listen i Bilag III til denne Tra ktat.

Den gradvis e afskaffelse af bes taende r es triktioner gennemf0res i overensstemmelse med
i artiklerne 63-65, i det omfang den i kke omfa ttes af
reglerne i stk. (1) og (2) eller af kapitlet vedr0rende kapita lens frie bevregelighed.

•

(4) Safremt det viser sig n0dvendigt, trreffer Medlemsstaterne aftale om
forans t a ltninger for a t muligg0re de i denne a r t i kel omhandl ede betalinger og
overf0rsler; disse foran s t a ltninger rna ikke stri de mod de i dett e kapitel
anf0rte mal.
ARTIKEL 107
(1) Hver Medlems s tat behandler s in valutakurspolitik som et sp0rgsma l af
f relle s intere s se.
(2) Safremt en Medlemsstat rendrer sin valu takurs pa en made , der ikke
er forenelig med de i artikel 104 angivne mal, og som alvorligt f ordrejer
konkurrencevilkarene, kan Kommiss i onen efter h0ring af Det mone t rere Udvalg

•
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bemyndige andre Medlemsstater til for en strengt begrrenset periode at trreffe
de n0dvendige foranstaltninger for at afb0de f0lgerne af en sadan rendring;
Kommissionen fastlregger vilkarene for og den nrermere udformning af disse foranstaltninger.
ARTIKEL 108

(1) I tilfrelde af, at en Medlemsstat har vanskeli gheder eller alvorligt
trues af vanskeligheder med hensyn til sin betalingsbalance, enten som f0lge
af uligevregt pa dens globale betalingsbalance eller som f0lge af arten af den
valuta, den rader over, og navnlig nar disse vanskeligheder vil kunne bringe
frellesmarkedets funktion eller den gradvise virkeligg0relse af den frelles
handelspolitik i fare, indleder Kommissionen uopholdeligt en unders0gelse af
situationen i den pagreldende Stat og af de foranstaltninger, som denne har
truffet eller kan trreffe i henhold til bestemmelserne i artikel 104 under anvendelse af alle til radighed staende midler. Kommissionen angiver de foranstaltninger, som deri henstiller til den pagreldende Stat at trreffe.
Safremt de af en Medlemsstat trufne forholdsregler og de af Kommissionen foreslaede foranstaltninger viser sig utilstrrekkelige til at afhjrelpe de opstaede
eller truende vanskeligheder, skal Kommissionen efter at have indhentet udtalelse fra Det monetrere Udvalg rette henstilling til Radet om gensidig
ydelse og passende former herfor.
Kommissionen holder regelmressigt Radet underrettet om situationen og dens udvikling.
(2) Radet trreffer med kvalificeret flertal afg0relse om ydelse af gensidig bistand; det udsteder direktiver eller vedtager beslutninger, som fastlregger vilkarene for og den nrermere udformning af denne bistand. Den gensidige
bistand kan isrer ga ud pa:

a) frelles optrreden over for andre interna tionale organisationer, til
hvilke Medlemsstaterne kan henvende sig;
b) foranstaltninger, som er n0dvendige for a t undga oralregninger i samhandelen, nar det land, der er i vanskeligheder, opretholder eller
genindf0rer kvantitative restriktioner over for tredjeland;
c) ydelse af kreditter i begrrenset omfang fra de 0vrige Medlemsstater
under forbehold af deres samtykke .
0vrigt kan den gensidige bistand i overgangsperioden ydes i form af srerlige
toidnedsrettelser eller forh0jelser af kontingenter med henblik pa at for0ge
indf0rslen fra det land, der er i vanskeligheder; hertil krreves samtykke af
de Stater, som skal trreffe disse foranstaltninger.

I
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•

(3) Godkender
ikke den gensidige bistand, hvorom
rettet hensti11ing, e11er er den ydede bistand og de trufne
utilstrrekke1ige, bemyndiger Kommissionen den Stat, der er i
til at trreffe beskytte1sesforanst a1tninger pA de vi1kAr og i
formning, sam Kommissionen fastsetter.

Kommissionen har
foransta1tninger
vanske1igheder,
den nrermere ud-

kan med kvalificeret flertal tilbagekalde denne bemyndigelse og endre
vilkArene for og udformningen af beskyttelsesforanstaltningerne.

ARTIKEL 109

•

(1) OpstAr en pludse1ig krise vedr0rende beta1ingsbalancen, og trreffes
der ikke
beslutning i medf0r af artikel 108, stk. (2), kan den pAgre1dende Medlemsstat i forebyggende 0jemed treffe de n0dvendige beskyttelsesforansta1tninger. Disse foranstaltninger skal medf0re mindst mulig forstyrre1se . i fre11esmarkedets funktion og rnA ikke gAud over, hvad der er absolut n0dvendigt for at afhje1pe de p1udseligt opstAede vanskeligheder.
(2) Kommissionen og de 0vrige Medlemsstater ska1 underrettes om disse
beskyttelsesforanstaltninger senest ved deres ikrafttrreden. Kommissionen kan
anbefa1e
at der ydes gensidig bistand i henhold til artikel 108.

(3) Efter udtale1se fra Kommissionen og h0ring af Det monetrere Udva1g
kan RAdet med kva1ificeret flerta1 beslutte , at den
Stat skal
rendre, udsrette eller ophreve ovennrevnte beskytte1sesforansta1tninger .

•

•
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Kapitel 3
HANDELSPOLITIKKEN

ARTIKEL 110
Ved at oprette en toldunion har Medlemsstaterne
hensigt i frelles
interesse at bidrage til en harmonisk udvikling af
en grad1
vis afskaffelse af restriktionerne i den international ? handel og en srenkning
af toldskrankerne.
Den frelles handelspolitik skal t age hensyn til
gunstige indflydelse,
som afskaffelse af tolden mellem Medlemsstaterne kan
med hensyn t il at
styrke konkurrenceevnen hos Medlemsstaternes virksomhef er.

•

ARTIKEL 111
;

!

Med forbehold af bestemmelserne i artiklerne 115 !og 116 finder
l
bestemmelser anvendelse i overgangsperioden:
1. Medl ems s taterne skal samordne deres handelsfotbindelser me d tred jeland pa en sadan made, at de n0dvendige
for i vrerksrettelsen af en frelles politik pa
omrade er t i l stede
ved overgangsperiodens udl0 b .
Kommissionen f orel regger Radet fors l ag vedr 0rende den
som skal anvendes i overgangsperioden for at bringe en frelle s optrreden
i stand , samt vedr0rende gennemf0relse af en ensartet handelspolitik.

•

2. Kommissionen retter henstill inger til Radet med henblik pa toldforhandlinger med tredjeland vedr0rende den frelles toldtarif.
bemyndiger Kommissionen til at indlede sadanne forhandlinger.
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•

•

Kommissionen f0rer forhandlingerne inden for rammerne af direktiver,
sam Radet kan meddele den, og i samrad med et srerligt udvalg udpeget
af Radet til at bista den i dette arbejde.
3. Ved ud0velsen af de bef0jelser, sam i denne artikel er tillagt Radet,
trreffer det afg0relse med enstemmighed i de to f0rste etaper og derefter med kvalificeret flertal.

4. Medlemsstaterne trreffer

i samrad med Kommissionen de forn0dne foranstaltninger, navnlig med henblik pa at tilpasse bestaende toldaftaler
med tredjeland, for at hindre, at ikrafttrredelsen af den frelles toldtarif forsinkes.

5. Medlemsstaterne sretter sig sam mal over for tredjeland eller grupper

•

af tredjelande at tilvejebringe indbyrdes ensartethed mellem deres

frilister pa et sa h0jt niveau sam muligt . Kommissionen rett er de
hertil egnede henstillinger herom til Medlemsstaterne.
Safremt Medlemsstaterne afskaffer eller lemper deres kvanti t ative
restriktioner over for tredjeland, skal de forinden underrette Kommissionen derom og indr0mme de 0vrige Medlemsstater samme behandling.

ARTIKEL 112

•

(1) Med forbehold af de forpl igt elser, sam Medlems staterne har pataget
sig inden for anire internationale organisationer, skal Medlemsstaternes st0tteordninger
eksport t i l tredjeland gradvis harmoniseres inden overgangsperiodens udl0b, i det omfang det er n0dvendigt for at undga, at konkurrencen mellem virksomhederne inden for Frellesskabet fordrejes .
Pa forslag af Kommissionen ud steder Radet med enstemmighed indtil udl0bet af
anden etape og derefter med kvalif iceret flertal de direktiver, der er n0dvendige herfor.
(2) Foranstaende bestemmelser finder ikke anvendelse pa godtg0relse, som
ydes ved eksport af varer fra en Medlemsstat til tredj eland, det vrere sig
godtg0relse af told eller afgifter med tilsva rende virkning eller af indirekte
skatter, herunder omsretningsafgift er, forbrugsafgi fter og andre indirekte
skatter, i det omfang denne godtg0relse ikke overstiger de afgiftsbel0b, som
har vreret palagt de eksporterede varer direkte eller indirekte .

•
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ARTIKEL 113

(1) Efter udl0bet af overgangsperioden loogges ensartede principper til
grund for den frelles handelspolitik, navnlig vedr0rende toldrendringer, afslutning af told- og handelsaftaler, gennemf0relse af ensarte thed i liberaliseringsforanstaltninger, eksportpolitik og handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger, herunder foranstaltninger mod dumping og. subsidieordninger.

•

(2) Kommissionen fremsretter forslag for Radet vedr0rende ivrer ksrettelsen
af den frelles handelspolitik.
(3) Skal der f0res forhandlinger om aftaler med tredj el and, retter Kommissionen henstillinger til Radet, scm bemyndiger den til at indlede de n0dvendige forhandlinger.
Disse forhandlinger.f0res af Kommissionen inden for rammerne af direktiver,
scm RAdet kan meddele den, og i samrAd med et soorligt udvalg udpeget af RAdet
til at bistA den i dette arbejde.

tt

(4) Ved ud0velsen af de bef0jelser, scm i denne artikel er tillagt RAdet,
trreffer det afg0relse med kvalificeret flertal.

ARTIKEL 114

De i artikel 111, nr. 2, og i artikel 113 omhandlede aftaler afsluttes i
Frellesskabets navn af Radet, der trreffer afg0relse med enstemmighed i de to
f0rste etaper og derefter med kvalificeret flertal.

ARTIKEL 115

•

For at sikre, at gennemf0relsen af de handelspolitiske foranstaltninger,
scm Medlemsstaterne har truffet i overensstemmelse med denne Traktat, ikke
hindres af omlregninger i samhandelen , eller i tilfrelde af, at forskelle mellem
disse foranstaltninger medf0rer 0konomiske vanskeligheder i en eller flere
Stater, retter Kommissionen henstilling om metoderne for det n0dvendige samarbejde fra de andre Medlemsstaters side. I mangel h eraf bemyndiger den Med lemsstaterne til at trreffe de n0dvendige beskyttelsesforanstaltninger pa de
vilkAr og i den nrermere udformning, scm den fastsretter.
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•

I tilfrelde af uopsrettelighed kan Medlemsstaterne i overgangsperioden
selv trreffe de n0dvendige foranstaltninger, om hvilke de underretter de 0vrige
Medlemsstater og Kommissionen, der kan beslutte, at de skal rendre eller ophreve
disse foranstaltninger.
Fortrinsvis skal ·sAdanne foranstaltninger vrelges, som medf0rer de mindste
forstyrrelser i fre1lesmarkedets funktion, og som tager hensyn til n0dvendigheden af at fremskynde indf0re1sen af den fre1les to1dtarif mest muligt.

ARTIKEL 116

•

I a11e sp0rgsmA1, som er af srer1ig interesse for fre1lesmarkedet, optrreder Medlemsstaterne, efter overgangsperiodens ud10b, ude1ukkende i frel1esskab
i internationa1e organisationer af 0konomisk karakter. Med henb1ik herpa fremsretter Kommissionen fors1ag for Radet, som trreffer afg0re1se med kva1ificeret
flertal, vedr0rende rrekkevidden og gennemf0re1sen af den frel1es optrreden.
I overgangsperioden radf0rer Med1emsstaterne sig med hinanden med henblik pa at samordne deres optrreden og pa sa vidt mu1igt at indt age en ensartet ho1dning •

•

•
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AFSNIT III

Socialpolitikken

•

•

I /DK

•

Kapitel l

SOCIALE BESTEMMELSER

ARTIKEL 117
Medlemsstaterne er enige om, at det er n0dvendigt at fre mme en !orbedring af arbejdernes leve- og arbejdsvilkAx for herigennem at muligg0re en
af disse vilkar pA et stadigt stigende niveau.

•

De er af den opfattelse, at en sMan udvikling vil blive en f0 lge s§.vel
af
virksomhed, der vil fremme en harmonisering af de sociale
ordninger, som af de i denne Traktat foreskrevne fremgangsmAder og af den
inrlbyrdes tilnrerrnelse aJ' d€! ved lov eller adminJ.ntrati.vt fastsat tc br:r>tel!Unelser.

ARTIKEL 118
Med forbehold af de 0vrige bestemmelser i denne Traktat har Kommissionen
overensstemmelse med Tr aktatens almindelige
til opgave at fremme
et snrevert samarbejde mellem Medlemsstaterne pa de t social e omrade, isrer for
sa vidt angar:
i

•

- arbejdsretten og arbejdsvilkarene,
- den almindelige og videregaende faglige uddannelse ,
- den sociale tryghed,
- be skyttelsen mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme,
- sundhedsforskrifter for arbejde,
- organisationsretten og retten til kollektive forhandlinger mellem arbejdsgivere og arbejdstagere .

•
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Med henblik herpa skal Kommissionen i nrer kontakt med Medlemsstaterne
foretage unders0gelser, afgive udtalelser og tilrettelregge samrad bade med
hensyn til sp0rgsmal af national karakter og til sp0rgsmal af interesse for de
internationale organisationer.
Kommissionen radf0rer sig med Det 0konomiske og sociale Udvalg, inden den
afgiver de i denne artikel omhandlede udtalelser.

ARTIKEL 119
Hver Medlemsstat gennemf0rer i l0bet af f0rste etape ·og opretholder derefter princippet om lige l0n til mrend og kvinder for samme arbejde .
Ved l0n forstas i denne artikel den almindelige grund- eller minimumsl0n og alle andre ydelser, som arbejdstageren som f0lge af arbejdsforholdet
modtager fra arbejdsgiveren direkte eller indirekte i penge eller naturalier.
Lige l0n uden forskelsbehandling med hensyn til k0n indebrerer:
a) at den l0n, der ydes for samme arbejde, der afl0nnes i akkord, fastsrettes pa samme beregningsgrundlag;
b) at den l0n, der ydes for arbejde, betalt efter tid, er den samme for
samme slags arbejde.
ARTIKEL 1 20
Medlemsstaterne bestrreber sig pa at opretholde det bestaende ligevrerd
mellem deres ordninger vedr0rende betalt frihed.

ARTIKEL 121
Efter h0ring af Det 0konomiske og sociale Udvalg kan Radet med enstemmighed overdrage Kommissionen opgaver vedr0rende ivrerksrettelse af frelles foranstaltninger, isrer for sa vidt angar social tryghed for de i artiklerne 48-51
omhandlede vandrende arbejdstagere.
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ARTIKEL 122

Kommissionens arsberetning t i l Forsamlingen skal indeholde et serligt
kapitel om udviklingen af de sociale forhold i Fellesskabet.
Forsamlingen kan opfordre Kommissionen til at afgive·redeg0rel ser om
serlige sp0rgsmAl vedr0rende de sociale forhold •

•

•

•
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Kapitel 2

DEN

SOCIALFOND

ARTIKEL 123
For at forbedre arbejdskraftens beskreftigelsesmuligheder inden for
lesmarkedet og sAledes bidrage til en h0jne1se af levestandarden oprettes der
inden for rammerne af
bestemmelser en
Socialfond, som
har til opgave at lette arbejdskraftens adgang til beskreftigelse og fremme
dens geografiske og fag1ige
inden for

ARTIKEL 124

•

Fondens administration pAhvi1er Kommissionen.
Kommissionen bistAs i dette arbejde af et udva1g, som ledes af et medlem
af Kommissionen, og som er sammensat af
for regeringerne samt
for arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerne.

ARTIKEL 125
(l) PA
af en Med1emsstat
Fonden inden for rammerne af de
i artikel 127 fastsatte regler 50% af de udgifter, som denne Stat eller et
offentligretligt organ efter denne Traktats
har anvendt til:
a) at sikre arbejdstagerne en ny produktiv

ved:

•

- faglig omskoling;
- f1yttetilskud;
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•

b) at yde hjrelp til arbejdst agere, som mid1ertidigt arbejder pa neds at
tid, eller hvis beskreftigelse midlertidigt er helt eller delvis oph0rt som f 0lge af virks omhedens omstilling til anden pr oduktion, for
at sikre· dem samme l0nniveau, indtil de i gen kan beskref t iges i fuldt
omfang.
(2)
fra Fonden til af holdelse af udgif ter i forbindels e med fag1ig omskoling er betinget af, at de arbejds1edige kun har kunne t beskreftiges
inden ·for et nyt fag, og at de i mindst seks
har haft produktiv beskreftige1se i det fag, til hvilket de er b1eve t omsko1et.
Flyttetilskud er betinget af, at de arbejds1edige har mAttet ski f te boprel
inden for Fre11esskabet og i mindst sek s
har haft produktiv be skrefti ge1se pA deres nye opholdssted.

•

Ti1skud til arbej dstagere i tilfrelde af omstilling af en virksomhed er betinget af:
a ) a t de pa grel dende arbejdst agere
virksomhed i mindst seks

har vreret fuldt be skref t i ge t i

b) at vedkommende regering forud har forelagt en af den pagreldende virksomhed udarbejdet plan f or omsti1lingen og dens finan s i ering , og
c) at Kommiss ionen forud har godkendt denne omsti11ingsplan .

ARTIKEL 1 26

•

Ved
udl0b kan Radet efter udtale1se fra Kommissionen
og efter h0ring af Det 0konomiske og socia1e Udval g og Forsamlingen :
a ) med kva lificeret f 1ert a l best emme , a t de i arti ke1 1 25 omhandl e de
t i1 skud ska l bortf a1de hel t eller del vis;
b) med enstemmighed fastlregge de nye hverv, som kan tildel es Fonden inden
for rammerne af dens opgave , saledes som denne er fas t 1agt i artikel
123.
ARTIKEL 1 27

Pa f ors1ag af Kommissionen og efter h0ring af Det 0konomiske og sociale
Jdvalg og Forsaolingen fastsretter Rade t med kva l ificeret fler tal de til

•
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gennemf0relse af artiklerne 124-126 n0dvendige forskrifter; navnlig fastsretter
Radet nrermere betingelser for tilskud fra Fonden i henhold til artikel 125 og
de arter af virksomheder, hvis arbejdstagere kan nyde godt af de i artikel
125, stk. (1), litra b, omhandlede tilskud.

•

ARTIKEL 128
Pa forslag af Kommissionen og efter h0ring af Det 0konomiske og sociale
Udvalg fastsretter Radet de almindelige principper for gennemf0relsen af en
frelles politik . for faglig uddannelse, som kan bidrage til .en harmonisk udvikling af savel hvert enkelt lands 0konomi som af frellesmarkedet.

•

•

I/DK
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•

•

•
AFSNIT IV

Den europreiske Investeri ngsbank

•

•
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•

ARTIKEL 129
Der oprettes en europreisk Investeringsbank med status som juridisk person.
Den europreiske Investeringsbanks medlemmer er Medlemsstat erne.
Den europreiske Investeringsbanks vedtregter indeholdes i en Protokol,
der knyttes til denne Trakta t.

•

ARTIKEL 130
Den europreiske
har til opgave ved anvendelse dels af
midler lant pa kapitalmarkedet , dels af egne midl er, i Frellesskabets interesse
a t bidrage til en afba lancere t og
udvikling af f relle smarkedet.
I dette
letter den, ved ydelse af lan og garantier og uden s i gte pa
fortjeneste, finansieringen af nedennrevnte projekter inden for alle erhvervssektorer:
a) projekter, som har ophjrelpning af mindre udviklede omrader for

•

b) projekter, som tager sigte pa modernisering eller omstill ing af virksomheder eller skabelse af nye beskreftigelsesmuligheder, og som er
foranlediget af frellesmarkedets gradvise
men som pa
grund af deres omfang eller karakter ikke fuldt ud kan finansi eres
ve d udnyttelse af de i de enkelte Medlemsstater tilstedevrerende midl er;
c) projekter af frelles interesse for flere Medlemsstater, som pa grund

deres omfang eller karakter ikke fuld t ud kan finansieres ved
udnyttelse af de i de enkelte Medlemsstater tilstedevrerende midler •
af

•
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•

•
FJERDE DEL

DE OVERS0ISKE LANDES OG TERRI TORIERS
ASSOCIERING

•

•

I/DK

•

. ARTIKEL 131
Medlemsstaterne er enige om at associere de ikke-europreiske lande og t erritorier, der opretholder srerlige forbindelser med Belgien, Frankrig, Italien
og Nederlandene, med Frellesskabet. Disse lande og territorier, i det f0lgende
benrevnt "lande og territorier", er opregnet i den liste, som er knyttet til
denne Traktat som Bilag IV.
med associeringen er at fremme den 0konomiske og sociale udvikling i disse lande og territorier og at oprette nrere 0konomiske forbindelser
mellem disse og Frellesskabet som helhed.

•

I overensstemmelse med principperne i denne Traktats prreambel skal associeringen f0rst og fremmest
mulighed for at t j ene befolkningernes interesser i disse lande og territorier og 0ge der es vels tand for herved at l ede
dem frem t i l
0konomiske , s ocia l e og kulturelle udvikling, som de tilstrreber.

ARTIKEL 132
Ass oc i eringen tilstrreber nedennrevnte

•

1. Medlemsstaterne anvender i deres samhandel med disse lande og territorier samme regler, som de i henhold til denne Traktat anvender indbyrdes •
2 . Hvert land eller t erritorium anvender i sin samhandel med Medlems sta-

terne og de 0vrige lande og t erritorier samme . r egler, s om det anvender
over for den europreiske Stat, med hvilken det opretholder srerlige forbindelser.

3. Medlemsstaterne bidrager til de inve s teringer, som den fr emskridende
udvikling af disse l ande og territorier krrever.

•

4. For s a vidt angar de investeringer, der finansieres af Frellesskabet,
er deltagelse i licitationer og leverancer aben pa lige betingels er
for alle fysiske og juridiske personer, som henholdsvi s er s tatsborgere eller hjemmeh0rende i Medlemsstaterne eller i disse lande og territorier .
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5. Medmindre der trreffes srerlige bestemmelser i heru1old til artikel 136,
grelder i forholdet me1lem Medlemsstaterne og disse lande og territorier uden nogen form for forskelsbehandling de i kapitlet om etableringsretten nrevnte bestemmelser for deres statsborgeres og selskabers
ret til at etablere sig, ligesom de der nrevnte fremgangsmader finder
tilsvarende anvendelse.

•

ARTIKEL 133

(1) Varer med oprindelse i disse lande og terri torier nyder ved i ndf0rsel
til Medlemsstaterne godt af den fuldstrendige afskaffelse af tolden mellem
Medlemsstaterne, som gradvis finder sted i overensstemmelse med denne Traktats
bestemmelser.
(2) Ved indf0rsel i hvert af disse lande eller territorier ophreves den
told, der palregges varer fra Medlemsstaterne og de 0vrige lande og
gradvis i overensstemmelse med bestemmelserne i artiklerne 12, 13, 14, 15 og

17.

•

(3) Disse lande og territorier kan dog opkrreve sadan told, som er n0dvendig for deres udvikling og industrialisering, eller som er finanstold og
har til formal af skaffe midler til deres offentlige budgetter.

De i foregaende afsnit nrevnte toldsatser nedsrettes dog gradvis, til de har
samme niveau som dem, der palregges varer, der hidr0rer fra den Medlemsstat,
med hvilken det pagreldende land eller territorium opretholder srerlige forbindelser. De procentsatser og det tempo for nedsrettelserne, som er fastsat i
denne Traktat, finder tilsvarende anvendelse pa forskellen mellem den told,
der ved indf0rsel i landet eller territoriet palregges en vare hidr0rende fra
en Medlemsstat, som opretholder srerlige forbindelser med dette land eller
territorium, og den told, som palregges samme vare, nar den hidr0rer fra en
anden Stat i Frellesskabet.

•

(4) Stk. (2) finder ikke anvendelse pa de lande og territorier, der som
f0lge af srerlige internationale forpligtelser allerede ved denne Traktats
ikrafttrreden anvender en toldtarif, der ikke hjemler forskelsbehandling.

(5) Indf0relse eller rendring af toldsatser for varer, der indf0res i
disse lande og territorier, ma hverken retligt eller f aktisk f0re til direkte
eller indirekte forskelsbehandling af varer, der hidr0rer fra forskellige
Medlemsstater.

I/DK
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•

•

ARTIKEL 134
toldsatsernes niveau for varer hidr0rende fra tredjeland ved
indf0rsel til et land eller territorium,
bestemmelserne i artikel 133 1
stk. (1), finder anvendelse, vil kunne fremkalde omlregninger af samhandelen
til skade for en Medlemsstat,
denne begrere, at Kommissionen
de
0vrige Medlemsstater n0dvendige foranstaltninger for at afhjrelpe denne situation.

ARTIKEL 135

•

Med forbehold af bestemmelserne. vedr0rende den offentlige sundhed, den
offentlige sikkerhed og den offentlige orden fastsrettes bestemmelser om fri
bevregelighed for arbejdskraften fra disse lande og territorier inden for
Medlemsstaterne og for arbejdskraften fra Medlemsstaterne inden for disse
lande og territorier ved senere overenskomster, som krrever Medlemsstaternes
enstemmige godkendelse.

ARTIKEL 136
For en f0rste periode
fern
efter denne Traktats ikrafttrreden fastlregges de nrermere retningslinjer for og
ved disse landes og
territoriers associering med Frellesskabet i en til denne Traktat knyttet
gennemf0relseskonvention.

•

•

Inden udl0bet af den i
stykke nrevnte gennemf0relseskonvention
vedtager
med udgangspunkt i de
resultater og
grundlag af de
principper, der er nedfreldet i denne Traktat, ens temmigt de bestemmelser, der
skal grelde for en ny periode •
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•

•
FEMTE DEL

F£LLESSKABETS INSTITUTIONER

•

•

I/DK

•

•
AFSNIT I

Bestemmelser vedr0rende institutionerne

•

•

I / DK

•
Kapite1 1

INSTITUTIONERNE

F0rste afdeling

•

Forsamlingen

ARTIKEL 137

Forsamlingen, der bestAr af
for fo1kene i de i
skabet sammens1uttede Stater, ud0ver de beff1Jje1ser til at rAds1A og bes1utte
samt kontro11ere, som er ti11agt den i denne Traktat.

ARTIKEL 138

•

(1) Forsam1ingen bestAr af de1egerede, der af Par1amenterne udpeges
b1andt deres medlemmer i overensstemmelse med den af hver Med1emsstat fastsatte
fremgangsmade.
(2) De de1egeredes antal

som f01ger:

Belgien
Tyskland
Frankrig
I tali en
Luxembourg
Nederlandene

•

14
36
36
36
6

14

(3) Forsamlingen udarbejder fors1ag til afholdelse af a1mindelige direkte
valg if0lge en i al1e Medlemsstater ensartet fremgangsmade •
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Rddet
herem med enstemmighed forskrifter, som det henstiller til
Medlemsstaterne at vedtage i overensstemmelse med deres
bestemmelser.

4lt

ARTIKEL 139

Forsamlingen afholder en Arlig session. Den
sammen den tredje tirsdag i oktober.

uden indkaldelse

Forsamlingen kan
sammen til
session efter anmodning
af et flertal af dens medlemmer, af Radet eller af Kommissionen.

ARTIKEL 140

41t

Forsamlingen udpeger blandt sine medlemmer sin formand og sit
Kommissionens medlemmer har adgang til alle m0der og til pa
tage ordet pa Kommissionens vegne.

at

Kommissionen besvarer mundtligt eller skriftligt de sp0rgsmal, som
Forsamlingen eller dennes medlemmer stiller den.
Radet udtaler sig for Forsamlingen pa de betingelser, som det
1 sin forretningsorden.

ARTIKEL 141

Medmindre andet er fastsat i denne Traktat,
afg0re1ser med absolut flertal af de afgivne stemmer.
Forretningsordenen

Forsam1ingen sine

4lt

det beslutningsdygtige antal medlemmer.

ARTIKEL 142

Forsamlingen fastsretter sin forretningsorden; hertil
af medlemmernes stemmer.

et flertal

Forsamlingens aktstykker offentligg0res i henhold til forretningsordenens bestemmelser.

4lt
I/DK
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ARTIKEL 143

•

Forsamlingen dr0fter i et offentligt m0de den almindelige Arsberetning,
som Kommissionen forelregger den.

ARTIKEL 144

Indbringes forslag om mistillidsvotum vedr0rende Kommissionens
kan Forsamlingen tidligst tage stilling hertil tre dage efter forslagets indbringelse og kun ved en offentlig afstemning.

•

forslaget om mistillidsvotum vedtages med to tredjedels flertal
af de afgivne stemmer og af et flertal af Forsamlingens medlemmer, skal Kommissionens medlemmer samlet nedlregge deres hverv. De videref0rer dog de l0bende
forretninger, indtil deres efterf0lgere er blevet udnrevnt i henhold til artikel
158 •

Anden afdeling
RMet

ARTIKEL 145

For at sikre virkeligg0relsen af de i denne Traktat opstillede mAl og pA
de deri fastsatte vilkAr skal RAdet:

•

- drage omsorg for samordningen af Medlemsstaternes almindelige 0konomiske
poli tik,
- have bef0jelse til at trreffe beslutninger.

ARTIKEL 146

RAdet be stAr af reprresentanter for Jlledlemsstaterne. Hver regering udpeger
et af sine medlemmer som delegeret.
?ormandshvervet ud0ves pA skift af RAdets medlemmer for seks mAneder ad
gangen efter Medlemsstaternes alfabetiske rrekkef0lge •

•

- 121 -

I/DK

ARTIKEL 147
RAdet
sammen efter indka1de1se fra formanden pA initiativ af denne af et medlem af RAdet e1ler af Kommissionen.

•

ARTIKEL 148
(1) Medmindre andet er fastsat i denne Traktat,
med et flertal af medlemmernes stemmer.
(2) Ved de rAdsafg0relser, som
medlemmernes stemmer f0lgende

kva1ificeret f1ertal, tilde1es

Belgien
Tyskland
Frankrig
Italien
Luxembourg
Nederlandene
Afg0relser

RAdets afg0relser

2

4
4
4
1

•

2

med mindst:

- tolv stemmer, i
hvor afg0relsen i henhold til denne Traktat skal
pA forslag af Kommissionen,
tolv stemmer afgivet af mindst fire medlemmer, der stemmer for, i a1le andre
tilfrelde.
(3) Det forhold, at medlemmer, der er til s t ede eller
·
undlader at stemme, hindrer ikke vedtage1sen af de af RAdets afg0re1ser, der
enstemmighed.

•

ARTIKEL 149
NAr RAdet i medf0r af denne Traktat
afg0relse pA forslag af
Kommissionen, kan det kun
dette forslag ved enstemmig vedtagelse.

Sa
RAdet ikke har truffet afg0relse, kan Kommissionen rendre sit
oprindelige forslag,
nAr det er blevet forelagt Forsamlingen til udta1else.

I/DK
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•

ARTIKEL 150

•

Hvert medlem af Radet kan kun fra et af de 0vrige medlemmer modtage fuldmagt til at stemme.

ARTIKEL 151

Radet fastsretter sin forretningsorden.
Forretningsordenen kan omhandle nedsrettelse af et udvalg bestaende af
reprresentanter for Medlemsstaterne. RAdet fastsretter dette udvalgs opgaver
og bef0 j elser.

•

ARTIKEL 152

Radet kan anmode Kommissionen om at foretage sadanne unders0gelser, som
det ans er f or hensigt smres s ige for at virkeligg0re de frelles mAl, og om at f orelregge det dertil egnede forslag.

ARTIKEL 153

Efter udtalelse fra Kommissi onen udfrerdiger RAdet
denne Traktat forud sete udval g .

for de i

ARTIK.EL 1 54

•

•

Radet fastsretter med kvalificeret flertal l 0nninger, godtg0relser og
pensioner for Kommissionen s formand og medlemmer, for Doms tolens prresident,
dommere, genera ladvokater og just itssekretrer. Det fas tsretter ligelede s med
kvalificeret flertal alle godtg0relser, der ydes som vederlag •
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Tredje Afdeling
Kommissionen

ARTIKEL 155
For at sikre Frellesmarkedets funktion og udvikling skal Kommissionen:
- drage omsorg for
af de i denne Traktat indeholdte bestemmelser og af de bestemmelser, sam med hjemmel i denne trreffes af institutionerne,
- rette henstillinger og afgive udtalelser om de i denne Traktat omhandlede
forhold, hvis Traktaten udtrykkeligt fastsretter dette, eller hvis Kommissionen
sk0nner det n0dvendigt,
- have bef0jelse til selvstrendigt at trreffe beslutninger og til at medvirke
ved tilblivelsen af RAdets og Forsamlingens retsakter pA de i denne Traktat
fastsatte betingelser,
-

de bef0jelser, sam RAdet tildeler den med henblik pA
de af dette udfrerdigede forskrifter.

•

af

ARTIKEL 156
Hvert Ar og senest en mAned f0r Abningen af Forsamlingens session offentligg0r Kommissionen en almindelig beretning om Frellesskabets virksomhed.

ARTIKEL 157

•

(1) Kommissionen bestAr af ni medlemmer, der vrelges under hensyn til
deres almindelige duelighed, og hvis uafhrengighed er uomtvistelig.
Antallet af medlemmer i Kommissionen kan rendres af RAdet med enstemmighed.
Kun statsborgere i Medlemsstaterne kan vrere medlemmer af Kommissionen.

I/DK
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•

to medlemmer af Komm1ss1onen kan vrere statsborgere 1 samme Stat.

•

(2) Kommissionens medlemmer
og i Frellesskabets almene interesse.

deres hverv i fuldkommen uafhrengighed

Ved udf0relsen af deres. pligter ma de hverken s0ge eller modtage instruktioner
fra nogen regering eller noget andet organ. De afholder sig fra enhver handling,
som er uforenelig me.d karakteren af deres hverv. Hver
forpligter
sig til at respektere denne grundsretning og til ikke at fors0ge at pavirke
Kommissionens medlemmer under udf0relsen af deres hverv.

•

Kommissionens medlemmer mA ikke, sA lrenge deres tjeneste varer, ud0ve nogen
anden - 10nnet eller ul0nnet - erhvervsmressig virksomhed. Ved indsrettelsen i
hvervet afgiver de en h0jtidelig forsikring, hvorefter de, sAvel i deres tjenesteperiode som efter at denne er afsluttet, vil overholde de forpligtelser,
der f0lger med deres hverv, i srerdeleshed pligten til efter tjenesteperiodens
oph0r at udvise hrederlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af
visse hverv eller opnaelse af visse fordele. Overtrredes disse forpligtelser,
kan Doms tolen pA begrering af RAdet eller af Kommissionen - alt efter omstrendighederne den pAgreldende fra hans stilling i henhold til artikel
160 eller fratage ham retten til pension eller andre tilsvarende fordele.

ARTIKEL 158

Kommissionens medlemmer udnrevnes af Medlemsstaternes regeringer efter
frelles overenskomst.
Deres tjenesteperiode varer fire Ar. Genudnrevnelse

•

kan finde sted .

ARTIKEL 159

Bortset fra ordinrere nybesrettelser og d0dsfald oph0rer tjenesten for et
medlem af Kommissionen ved frivillig fratrreden eller ved afskedigelse.
For resten af det afgAende medlems tjenesteperiode udnrevnes en efterf0lger. Radet kan dog med enstemmighed beslutte, at der ikke skal udnrevnes
nogen efterfelger for den resterende periode.
Bortset fra de i artikel 160 nrevnte afskedigelsestilfrelde fungerer Kommissionens medlemmer, indtil deres
er udpeget •

•
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ARTIKEL 160

medlem af Kommissionen kan afskediges af Domstolen pA begmring af
RAdet eller Kommissionen, hvis han ikke lrengere opfylder de nedvendige betingelser for at udeve sit hverv, eller hvis han har begAet en alvorlig forseelse.

tt

I et sAdant tilfrelde kan Radet med enstemmighed midlertidigt fritage ham
for tjeneste og besrette stillingen, indtil Domstolens afgerelse foreligger.
PA begrering af RAdet eller Kommissionen kan Domstolen midlertidigt fritage ham for tjeneste.

ARTIKEL 161

Kommiss.ionens formand og to nrestformrend udpeges blandt dens medlemmer for
to Ar efter de samme regler, som grelder for udnrevnelse af Kommissionens medlemmer. Deres mandat kan fornyes.

tt

Bortset fra det tilfrelde, hvor en almindelig nybesrettelse finder sted,
foretages udnrevnelsen efter hering af Kommissionen.
I tilfrelde af fratrredelse, afskedigelse eller dedsfald nybesrettes formandsposten og nrestformandsposterne for resten af tjenesteperioden i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1.

ARTIKEL 162

Radet og Komntissionen holder indbyrdes samrad og aftaler i frellesskab
formerne for deres samarbejde.

tt

Kommissionen fastsretter sin forretningsorden med henblik pa at sikre sin
egen og sine tjenestegrenes virksomhed i overensstemn1else med bestemDJelserne i
denne Traktat. Den drager omsorg for, at forretningsordenen offentliggeres.

ARTIKEL 163

Kommissionens afgerelser trreffes af et flertal af det 1 artikel 157
nmvrtte antal medlemmer.
Kommissionen er kun beslutningsdygtig, safremt det i dens forretningsorden fastsatte antal medlemmer er til stede.

tt
I/DK
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Fjerde afdeling
Domstolen

ARTIKEL 164
Domstolen skal vrerne om lov og ret ved fortolkningen og anvendelsen af
denne Trakta t.

ARTIKEL 165

•

Domstolen bestAr af syv dommere •
Ret ten srettes af samtlige ·D omstolens medlemmer. Dog kan Domstolen af sin
midte oprette afdelinger, der beklredes af tre eller fem dommere, som har til
opgave at foresta visse unders0gelser eller at afg0re visse arter af sager pa
betingelser, der
i et herom udfrerdiget reglement.
Retten srettes altid af samtlige Domstolens medlemmer ved afg0relsen af de
sager, der er indbragt af en Medlemsstat eller en af Fal1esskabets institutioner, samt af prre j udicielle sp0rgsmal, der forelregges Doms tolen i henhold til
artikel 177.

•

Pa Domstolens begrering kan Radet med enstemmighed for0ge antallet af domcere og foretage de forn0dne rendringer af stk. 2 og 3 samt af artikel 167,
stk. 2 •

ARTIKEL 166
Domstolen bistas af to generaladvokater.
Genera ladvokaten ska l fuldstrendig upartisk og uaf hrengigt off entligt fremsrette begrundede for slag til afg0relse af de sager, der forelregges Domstolen,
og d e rved bistA denne ved udf0rels en af dens o pgave, s a l ede s s a m den e r f as t sat

i artikel 164.

•

Pa Domstolens begrering kan Radet ved enstemmig vedtagelse for 0ge antallet
af generaladvokater og foretage de heraf f0lgende n0dvendige rendri nger af
artikel 167, stk. 3 •
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ARTIKEL 167

Til dommere og genera1advokater vre1ges personer, hvis uafhrengighed_er
uomtvistelig, og s6m i deres hjemland opfylder betinge1serne for at indtage de
dommerembeder, e11er som er jurister, hvis fag1ige kvalifikationer er
a1mindeligt anerkendt. De udnrevnes af Med1emsstaternes regeringer efter fre11es
overenskomst for et tidsrum af seks ar.
Hvert tredje ar finder en de1vis nybesrette1se af dommerembederne sted.
Der afgar skiftevis tre og fire dommere. De tre dommere, der afgar efter foraf de
tre ar, udpeges ved 1odtrrekning.
Hvert tredje ar finder en delvis nybesrette1se af generaladvokaternes embeder sted. Den generaladvokat, der afgar efter
af de
tre ar,
udpeges ved lodtrrekning.
De afgaende dommere og generaladvokater kan genudnrevnes.
Dommerne vre1ger af deres midte for et tidsrum af tre ar Domstolens prresident. Denne kan genvre1ges.

•

ARTIKEL 168

Domstolen udnrevner sin· justitssekretrer og trreffer bestemme1se om hans
stilling.

ARTIKEL 169

Finder Kommissionen, at en Medlemsstat ikke har over holdt en forpligtelse,
der pahviler den i henhold til denne Traktat, fremsretter den en begrundet udtalelse herom efter at have givet den pagreldende Stat lejlighed til at fremsrette
bemrerkninger.
Retter den pagreldende Stat sig ikke efter den fremsatte udtale1se inden
for den frist, der er fastsat af Kommissionen, kan denne indbringe sagen for
Domstolen.

ARTIKEL 170

En Medlemsstat, der finder, at en anden Hedlemsstat ikke har overholdt en
forpligtelse, der pahviler den i henhold til denne Traktat, kan indbringe sagen
f or Domstolen.
I/DK
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tt

tt

F0r en Medlemsstat indbringer en klage over en anden Medlemsstat pa grund
af en pastaet overtrffidelse af de forpligtelser, der panviler denne i henhold
til denne Traktat, skal den forelregge sagen for Kommissionen.
at de pagreldende Stater har haft lejlighed til skriftligt og mundtligt at
bemrerkninger i sagen og til det af modparten anf0rte,
afgiver Kommissionen en begrundet udtalelse.
Safremt Kommissionen ikke har afgivet sin udtalelse inden tre mAneder efter sagens forelreggelse, skal dette ikke vrere til hinder for, at klagen indbringes for Domstolen.

ARTIKEL 171

tt

Safrerat Domstolen fastslAr, at en I'iedlemsstat ikke har overhold t en forpligtelse, som pAhviler den i henhold til denne Traktat, skal denne Stat gennemf0re de til dommens opfyldelse n0dvendige foranstaltninger.

ARTIKEL 172

Forordninger, som Ril.det udsteder i henhold til denne Traktats bestemmelser, kan tillregge Domstolen fuld pr0velsesret vedr0rende de i forordningerne
omhandlede sanktioner.

ARTIKEL 173

tt

Domstolen pr0ver lovligheden af Radets og Kommissionens retsakter, dog
ikke af henstil:inger og udtalelser. I denne henseende har den kompetence til
at ud tale sig oo klager, der af en l'1edlemsstat, af Radet eller af Kommissionen
indbringes under paberabelse af inkompetence, vresentlige formelle mangler,
overtrredelse af denne Traktat eller af retsregler vedr0rende dens gennemf0relse,
samt af magtfordrejning.
Enhver fysisk eller juridisk person kan pa samme grundlag indbringe
klage over beslutninger , der retter _sig til ham, samt over beslutninger, som
s k0nt de er udfrerdiget i

form af e n forordning eller en beslutning rette t til

en anden person, dog ber0rer ham umiddelbart og individuelt.

tt

De i denne artikel omhandlede klager skal indgives inden to mAneder,
efter at retsakten, alt efter sin art, er offentligg jort eller meddelt klageren
eller, i mangel heraf senest to maneder efter, at klageren har faet kendskab
til den.
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ARTIKEL 174
klagen findes berettiget, erklrerer Domstolen den anfregtede retsakt for ugyldig,
Med hensyn til forordninger angiver Domstolen dog, dersom den sk0nner det
n0dvendigt, hvilke af den annullerede forordnings virkninger, der skal betragtes
som bestaende.

•

ARTIKEL 175
Undlader Radet eller Kommissionen i strid med denne Traktat at trreffe afg0relse, kan Medlemsstaterne eller Frellesskabets andre institutioner indbringe
klage for Domstolen for at fa fastslaet denne overtrredelse af Traktaten.
En sadan klage kan kun antages til behandling, hvis den pagreldende institution har vreret opfordret til at handle. Hvis institutionen ikke har taget
stilling inden to maneder efter denne opfordring, kan klagen indbringes inden
for en frist pa yderligere to mAneder.

•

Pa de i de foregaende stykker fastsatte betingelser kan enhver fysisk eller juridisk person indbringe klage til Domstolen over, at en af Frellesskabets
institutioner har undladt at udstede en retsakt til ham, henstillinger og udt alelser dog undtaget,

ARTIKEL 176
Den institution, fra hvilken en annulleret retsakt hidr0rer, eller hvis
undladelse er erklreret stridende mod denne Traktat, har pligt til at gennemf0re de til dommens opfyldelse n0dvendige foranstaltninger.

•

Denne pligt ber0rer ikke den forpligtelse, som matte f0lge af anvendelsen
af artikel 215, stk. 2.

ARTIKEL 177
Domstolen har kompetence til at afg0re prrejudicielle sp0rgsmal:
a) om fortolkningen af denne Traktat,
b) om gyldigheden og fortolkningen af retsakter fra Frellesskabets institutioner,
I/DK
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•

•

c) om fortolkningen af vedtregter for organer, der oprettes af H.idet, na r
bestemmelse herem findes i de p.igreldende vedtregter •
Safremt et s.idant sp121rgsm.il rejses ved en ret i en af r1ledlemsstaterne,
kan denne ret, hvis den sk121nner, · at en afg121relse af dette sp121rgsmal er n0dvendig, f0r den afsiger sin dom, anmode Domstolen om at afg0re sp0rgsmalet.
Safremt et s.idant sp0rgsmal rejses under en retssag ved en national ret,
hvis afg0relser if0lge de nationale retsregler ikke kan appelleres, er retten
pligtig at indbringe sagen for Domstolen.

ARTIKEL 178

•

Domstolen har kor.1petence til at afg0re tvi s ter v-edr0ren-ie de i artikel
215, stk. 2, omhamllede skadeserstatninger •

179

Domstolen har kompetence til at afg0re alle tvister mellem Fmllesskabet
og dets ansatte med de begrwnsninger og pa de betingelser, der er f astsat i
vedtregten for det s tjenestemamd, eller som fremgar af de ansaJttel sesvilk8.r, der
grelder for dets 0vrige ansatte.

ARTIKEL 180

•

ned de nedenf or nrevnte begrrensninger har Doms tolen kompetence til at afgli:lre tvister, som vedr0rer:
a) opfyldel s e af Medlemssta t ernes f orpligtelser if0lge vedtaJgterne f or
Den europreiske Inves teri ngsbank. Bankens Bestyrels e har i dette tilfrelde de bef0jelser, der i henhold til artikel 169 er tillagt Kommissionen;
b) afg0relser truffpt a f Bankens Styrelsesr.;;.d . liver HedlF:rosstat, Kor:rr.1iss ionen og Banken<; Bes tyrel se kan herem i nd bringe kla ge pil de i artikel
17 3 f ast satte b e tingel ser ;

•

-
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c) afg0relser truffet af Bankens Bestyrelse. Klager over disse afg0relser
kan kun indbringes af Medlemsstaterne eller af Kommissionen pa de i
artikel 173 fastsatte betingelser og kun for overtrredelse af
i artikel 21, stk. (2),(5), (6) og (7),i vedtregterne for Investeringsbanken fastsatte formforskrifter.

tt

ARTIKEL 181
Domstolen har kompetence til at trreffe afg0relse i henhold til en voldgiftsbestemmelse, som indeho1des i en af Fre1lesskabet el1er i en pa dets vegne
indgaet offentligretlig eller privatretlig aftale.

ARTIKEL 182
Domstolen har kompetence til at afg0re enhver tvistighed mellem Medlemsstaterne, der har forbindelse med denne Traktats s agsomrade, safremt tvistigheden forelregges den i henho1d til en vo1dgiftsafta1e.

tt

ltRTIKEL 183
!·led forbehold af den kompetence, der er tillagt Domstolen ved denne Traktat, er de tvister, i hvilke Frel1esskabet er part, ikke af den grund unddraget
de nationale demmende myndigheders kompetence.

ARTIKEL 184

Uanset ud10bet af den frist, der er fastsat i artike1 173, stk. 3 , kan
hver
i en retstvist, der angar en af Radets el1er Kommissionens forordninger, for Domsto1en paberabe sig de i artikel 173 , stk. 1, nrevnte grunde og g0re
greldende, at forordningen ikke kan finde anvende1se.

tt

ARTIKEL 185
Indbringelse af k1ager for Domstolen har ikke opsrettende virkning. Damstolen kan dog, hvis den skenner, at forholdene krrever det, udsrette gennemf0relsen af den anfregtede retsakt.

I/DK

.
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•

ARTIKEL 186

I sager, der er indbragt for Domsto1en, kan den foreskrive de n0dvendige
fore10bige forho1dsreg1er.

ARTIKEL 187

De af Domsto1en afsagte domme fu1dbyrdes i overensstemme1se med de i artike1 192 fastsatte reg1er.

. ARTIKEL 188

•

Domsto1ens Statut fastsrettes i en srer1ig Protoko1 •
Domsto1en fastsretter sit procesreglement. Reglementet krrever
stemmige godkendelse •

en-

•

•
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Kapitel 2

F£LLES BESTEMMELSER FOR FLERE INSTITUTIONER

ARTIKEL 189
Til udf0relse af deres opgaver skal
og Kommissionen under de i
denne Traktat fastsatte betingelser udstede forordninger og direktiver, vedtage
beslutninger, rette henstillinger eller afgive udtalelser.

•

En forordning er almengyldig. Den er bindende i alle enkeltheder og grelder umiddelbart i hver Medlemsatat.
Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mal bindende for enhver Medlemsstat, aom det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder at
bestemme form og midler for gennemf0relsen.
En beslutning er bindende i alle enkeltheder for dem, den angiver at vrere
rettet til.

Henstillinger og udtalelser er ikke bindende.

ARTIKEL 190

•

og Kommisaionens forordninger, direktiver og beslutninger skal begrundes og henvise til de forslag og udtalelser, som skal indhentes i henhold
til denne Traktat.

ARTIKEL 191
Forordningerne offentligg0res i Frellesskabets officielle tidende. De trreder i kraft pa det i forordningerne fastsatte tidspunkt eller, hvis et
ikke er angivet, den tyvende dag efter offentligg0relsen.
I/DK
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•

•

Direktiver og beslutninger meddeles dem, de retter sig til, og far virkning ved denne meddelelse •

ARTIKEL 192
De af Radets og Kommissionens beslutninger, der indeboorer en forpligtelse
for andre end Stater til at betale en pengeydelse, kan tvangsfuldbyrdes.
Tvangsfuldbyrdelsensker efter
lemsstat, pa hvis omrade den finder
pr0velse, der kun omfatter egtheden
pAf0res af den nationale myndighed;
udpeget og anmeldt for Kommissionen

•

den borgerlige retsplejes regler i den Medsted. Fuldbyrdelsespategning skal efter en
af det pageldende fuldbyrdelsesgrundlag,
sam hver af Medlemsstaternes regeringer bar
og Domstolen.

NAr disse formkrav er opfyldt pa rekvirentens begrering, kan denne lade
tvangsfuldbyrdelsen udf0re ved indbringelse direkte for den myndighed, der
if01ge den nationale lovgivning er kompetent hertil.
Tvangsfuldbyrdelsen kan kun udsrettes efter beslutning af Domstolen. Pr0velsen af fuldbyrdelsesforanstaltningernes lovlighed falder dog inden for de
nationale d0mmende myndigheders kompetence •

•

•
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Kapite1 3

DET 0KONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

ARTIKEL 193
Der oprettes et radgivende 0konomisk og socia1t Udva1g.
Udvalget sammensettes af representanter for de forske11ige grupper inden
for det 0konomiske og socia1e 1iv 0 i serde1eshed for producenter, 1andbrugere,
fragtf0rere, arbejdstagere, hand1ende og h&ndvrerkere samt for 1ibera1e erhverv
og a1minde1ige samfundsinteresser.

ARTIKEL 194
Anta11et af med1emmer i Udva1get fastsrettes som f01ger:
Be1gien
Tysk1and
Frankrig
Italien
Luxembourg
Neder1andene

12
24
24
24
5
12

Udvalgets med1emmer beskikkes for fire ar af Radet ved enstemmig vedtage1se. Genbeskikke1se kan finde sted.
Udva1gets med1emmer har et person1igt mandat, og de ma ikke vrere bundet
af nogen instruktion.

I/DK
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ARTIKEL 195

•

(1) Med henblik pA beskikkelse af Udvalgets medlemmer tilstiller hver Medlemsstat RAdet en . liste, der indeholder et antal kandidater, der er dobbelt sA
stort som det antal pladser, der er tildelt dens statsborgere.
Ved Udvalgets sammensetning skal der tages hensyn til n0dvendigheden af at sikre de forskellige grupper inden for det 0konomiske og sociale liv en passende
representation.
(2) RAdet indhenter udtalelse fra Kommissionen. Det kan indhente udtalelser fra de europreiske organisationer, der representerer de forskellige 0konomiske og sociale sektorer, som ber0res af Frellesskabets virksomhed.

•

ARTIKEL 196

Udvalget vrelger af 'sin midte sin formand og sit presidium for et tidsrum

af to

ar.

Det fastsetter sin forretningsorden; denne krever Radets enstemmige godkendelse.
Udvalget indkaldes af formanden efter Radets eller Kommissionens anmodning.

ARTIKEL 197

•

Udvalget opdeles i faglige sektioner for de vigtigste af de omrader, som
denne Traktat omfatter.
Det omfatter navnlig en sektion for landbrug og en sektion for transport,
for hvilke grelder de serlige bestemmelser, der er fastsat i afsnittene vedr0rende landbrug og transport.
De faglige sektioner arbejder inden for rammerne af Udvalgets almindelige
kompetence. De kan ikke rAdsp0rges uafhrengigt af Udvalget.
Inden for Udvalget kan der i0vrigt nedsettes underudvalg, der om bestemte
spergsmal eller pa bestemte omrader udarbejder forslag til udtalelser, som forelegges Udvalget til overvejelse.

•

De nrermere retningslinjer for sammensetningen af de faglige sektioner og
underudvalgene og for disses kompetence fastsettes i forretningsordenen.
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ARTIKEL 198
RAdet e11er Kommissionen ska1, i de ti1fre1de der er nrevnt i denne Traktat; indhente udta1e1 se fra Udva1get. Disse institutioner kan
Udva1get i a11e ti1fre1de, hvor de finder det hensigtsmressigt.

•

Hvis RAdet e11er Kommissionen finder det nedvendigt, giver de Udva1get
en frist for fremsrette1sen af dets udta1e1se. Denne frist ska1 vrere pA mindst
ti dage efter det tidspunkt, da formanden har
medde1e1se herem. Efter
fristens ud1eb kan sagen behand1es, uanset at udta1e1sen ikke fore1igger.
Udva1gets og de fag1ige sektioners udtalelser samt et referat af
hand1ingerne ti1sti11es RAdet og Kommissionen.

for-

•

•
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•
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AFSNIT II

Finansiel le bestemmelser

•

•

I/DK

•

ARTIKEL 199
Alle Frellesskabets indtregter og udgifter, herunder de, der vedrerer Den
europreiske Socia1fond, skal anslAs for hvert regnskabsar og optages i budgettat.
Indtregter og udgifter pA budgettet skal balancere.

ARTIKEL 200

•

(1) De budgetterede indtregter bestar, foruden af eventuelle andre indtregter, af Ned1emsstaternes finans1el1e bidrag, der beregnes efter felgende
fordel1ngsnag1e:
7,9
Tyskland
Frankrig
Italien
Luxembourg
Nederlandene

28
28
28
0,2

7,9

(2) Medlecsstaternes finansielle bidrag til drekning af Den europreiske
Socialfonds udgifter beregnes dog efter fe1gende fordelingsn0gle:

•

Belgien
Tyskland
Frankrig
I tali en
Luxembourg
Nederlandene

. 8,8

32
32
20
0,2
7

( 3) Fordelingsn0g1erne kan amdres af nMet med enstemmighed .

•
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ART:IKEL 201
Koromissionen unders0ger, under hvilke betingelser de 1 artikel 200 omhandlede bidrag fra Medlemsstaterne kan erstattes af Frellesskabets egne indtregter, i srerdeleshed af indtregter fra den frelles toldtarif, nAr denne er
blevet endelig indf0rt.

•

Koromissionen forelregger RAdet forslag herom,
Efter at have indhentet Forsamlingens udtalelse om disse forslag kan
RAdet med enstemmighed herom fastsrette bestemmelser, som det henstiller til
Medlemsstaterne at vedtage i overensstemmelse med deres forfatningsmressige
bestemmelser.

ARTIKEL 202
De i budgettet anf0rte udgifter bevilges for et regnskabsAr ad gangen,
medmindre andet er fastsat i det i medf0r af artikel 209 udfrerdigede regnskabsregulativ.

•

Pa de betingelser, der fastsrettes 1 medf0r af artikel 209, kan bevillinger, som ikke er beregnet til drekning af personaleudgifter, og som ikke er
udnyttede ved regnskabsarets udl0b, overf0res, men kun til det f0lgende regnskabsar.
Bevillingerne opdeles i hovedkonti efter udgifternes art eller formAl og
opdeles yderligere i det omfang, det er n0dvendigt, i overensstemmelse med det
i medf0r af artikel 209 udstedte regnskabsregulativ.
Forsamlingens, RAdets, Kommissionens og Domstolens udgifter opf0res i
srerskilte afsnit i budgettet, dog at en srerlig ordning kan gennemf0res for
visse frellesudgifter.

•

ARTIKEL 203

(1) Regnskabsaret l0ber fra den 1. januar til den 31. december.
(2) Hver af Frellesskabets institutioner opstiller et overslag over sine
udgifter. Kommissionen sammenfatter disse overslag i et forel0bigt budgetforslag. Den f0jer hertil en udtalelse, der kan indeholde afvigende overslag.

Kommissionen foreloogger RAdet det forel0bige
senest den
30. september i Aret, der ligger forud for det, budgetforslaget vedr0rer.
I/DK
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•

•

NAr RAdet pAtmnker at fravige det forelebige forslag, indbenter det udtalelse fra Kommissionen og 1 givet fald fra andre interesserede institutioner •
( 3) M.det ved tager budgetforslaget med kvalificeret flertal og over sender det til Forsamlingen.

Budgetforslaget skal forelregges Forsamlingen senest den 31. oktober i det
der ligger forud for det, budgetforslaget vedr0rer.

ar,

Forsamlingen kan foreslA RAdet rendringer i budgetforslaget.
(4) Hvis Forsamlingen inden en mAned after budgetforslagets forelreggelse
bar godkendt dette eller ingen udtalelse bar afgivet til. RAdet, betragtes budgetforslaget soc endeligt vedtaget.

•

SAfremt Forsamlingen inden udl0bet af denne frist har stillet rendringsforslag,
oversendes det rendrede budgetforslag til Radet. Dette forhandler derom med Kommissionen og i givet fald med andre interesserede institutioner, og vedtager
budgettet endeligt med kvalificeret flertal.
(5) Ved afstemning om den del af budgettet, der vedr0rer Den europreiske
3ocialfond, tildeles rAdsmedlemmernes stemmer f0lgende vregt:

Belgien
8
Tyskland
32
Frankrig
32
I talien
20
Luxembourg
1
Nederlandene 7
•

Til en afg0relse krreves mindst 67 stemmer.

ARTIKEL 204
SAfremt budgettet ikke er vedtaget ved regnskabsarets begyndelse, kan der
i henhold til bestemmelserne i det i medf0r af artikel 209 udstedte . regnskabsregulatiy pA grut}dlag a:Lbye:r._bovedkonto eller anden inddeling afholdes mAnedlige udgifter pA indtil en tolvtedel af det forrige regnskabsArs bevi11inger,

dog at Kommissionen b0jst
over bel0b svarende til en tolvtedel
bel0b, der er opf0rt i det budgetforslag, som er under udarbejdelse •

•
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Under
af, at de 0vrige betinge1ser i stk. 1 iagttages, kan
Radet med kvalificeret f1erta1 ti1lade udgifter, der overstiger denne
Hver maned indbeta1er Medlemsstaterne fore10bigt og i overensstemmelse
med de for det foregaende regnskabsar fastlagte forde1ingsn0g1er de bidrag,
som er n0dvendige for at gennemf0re bestemme1serne i denne artike1.

•

ARTIKEL 205
Inden for rammerne af de givne bevil1inger og i overensstemmelse med bestemnte1serne i det i medf0r af artikel 209 udstedte regnskabsregulativ gennemf0rer Kommissionen budgettet pa eget ansvar.
Regu1ativet
srer1ige retnings1injer for institutionernes medvirken ved atho1de1sen af egne udgifter.
Med de
og pa de betinge1ser, der
i det i medf0r
af artikel 209 udstedte regnskabsregulativ, kan Kommissionen inden for budgettats rammer overf0re bevillinger de1s fra en hovedkonto til en anden hovedkonto,
de1s fra en underkonto til en anden underkonto.

•

ARTIKEL 206
Regnskaberne over samtlige indtregter og udgift er pa budgettet revideres
af en kontrolkommission, der bestar af revisorer, hvis uafhrengighed er uomtvistelig, og i hvilken en af revisorerne f0rer
Anta1let af revisorer fastsrettes af
med enstemmighed. Revisorerne og kontrolkommissionens
formand udpeges med enstemmighed af Radet for et tidsrum af fem ar. Deres veder1ag fastsrettes af Radet med kva1ificeret f1erta1.
Ved revisionen, der foretages pa grundlag af regnskabsbilagene og om forn0dent ved unders0gelser pa stedet, konstaterer kontro1kommissionenindtregternes
og udgifternes lov1ighed og formelle rigtighed og sikrer sig, at den 0konomiske
forva1tning har vreret forsvarlig. Efter hvert regnskabsars ud10b udarbejder
kontrolkommissionen en beretning, s om vedtages af et flertal af dens med1emmer.

•

Kommissionen fore1regger hvert ar Radet og Forsam1ingen regnskabe t vedr0rende anvendelsen af budgettets poster i det forl0bne regnskabsar, tillige
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•

•

med kontrolkommissionens beretning. Den forelregger endvidere en oversigt over
Frellesskabets aktiver og passiver •
RAdet meddeler med kvalificeret flertal Kommissionen sin godkendelse af
regnskabet. Det underretter Forsamlingen om sin beslutning.

ARTIKEL 207

Budgettet opstilles 1 den regningsenhed, der fastsrettes i det i medf0r af
artikel 209 udstedte regnskabsregulativ.
De i artikel 200, stk. (1), omhandlede bidrag stiller Medlemsstaterne til
rAdighed for Frellesskabet i d'eres egen valuta.

•

De fra disse bidrag hidr0rende disponible midler deponeres i Medlemsstaternes statskasser eller i institutter udpeget af Medlemsstaterne. Under deponeringen bevarer disse midler
verdi, der svarer til den pA deponeringstidspunktet
parikurs i forhold til den i stk. 1 nrevnte regningsenhed.
De nrevnte disponible midler kan anbringes pa betingelser, som Kommissionen
aftaler med den
Medlemsstat.
Det 1 medf0r af artikel 209 udstedte regnskabsregulativ fastlregger de tekniske betingelser, under hvilke Den europreiske Socialfonds finansielle tran.s aktioner ud0ves.

ARTIKEL 208

•

Under forudsretning af, at Kommissionen underretter de kompetente myndigheder i de pagreldende Medlemsstater, kan den overf0re sine tilgodehavender i en
Medlemsstat s valuta til en anden Medlemsstats valuta i det omfang, det er pAkrrevet for at kunne anvende disse tilgodehavender til de i denne Traktat fastsatte formal. Hvis Kommissionen har disponible tilgodehavender eller tilgodehavender, der kan frig0res, i de valutaer, den har brug for, skal den sA vidt
muligt undgA at foretage sAdanne overf0rsler.
Kommissionen stAr i forbindelse med hver Medlemsst at gennem en af Medlemsstaten udpeget myndighed. Ved gennemf0relsen af sine finansielle transaktioner anvender den den pAgreldende Medlemsstats seddelbank eller et andet af
t<ledlemsstaten godkendt pengeinstitut •

•
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ARTIKEL 209

Pa forslag af Kommissionen skal Radet med enstemmighed:
a) udstede regnskabsregulativer, som navnlig
de
retningslinjer for opstillingen og gennemf0relsen af budgettet og for
og revisionen,
b)

de retningslinjer og den fremgangsmade, efter hvilke Medlemsstaternes bidrag skal stilles til radighed for Kommissionen,

c)

reglerne for de anvisningsberettigedes og regnskabsf0rernes
ansvar og organisere kontrollen med disse.

•

•

•
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•
SJETTE DEL

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

•

•

I/DK

•
ARTIKEL 210
bar status som juridisk person.

ARTIKEL 211

•

bar i bver Medlemsstat den videstgAende rets- og bandleevne,
som vedkommende Stats lovgivning
juridiske personer; det kan i srerdelesbed erbverve og
fast ejendom og l0s0re og optrrede som part i retesager, I denne henseende reprresenteres det af Kommissionen.

ARTIKEL 212
I samarbejde mad Kommissionen og efter b0ring af de 0vrige interesserede
institutioner
RAdet med enstemmighed vedtregten for
og ansrettelsesvilkArene for
0vrige ansatte.

•

Efter udgangen af det fjerde Ar efter denne Traktats ikrafttrreden kan
Radet pa forslag af Kommissionen og efter b0ring af de 0vrige interesserede
institutioner med kvalificeret flerta1
denne vedtregt og disse ansrettelsesvilkAr,

ARTIKEL 213
Med henblik pA gennemf0relsen af de opgaver, der er overdraget den, kan
Kommissionen med de
og pa de betingelser, der er fastsat af RAdet
i overensstemmelse med denne Traktats bestemmelser, indhente alle n0dvendige
op1ysninger og foretage alle n0dvendige unders0ge1ser,

•
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ARTIKEL 214

Nedlemmerne af Frellesskabets institutioner, medlemmerne af udvalgene samt
Frellesskabets tjenestemsnd og 0vrige ansatte har - selv efter at deres hverv er
oph0rt - forpligtelse til ikke at give oplysninger om forhold, sam ifelge deres
natur er tjenestehemmeligheder, navnlig oplysninger om virksomheder og om deres
forretningsforbindelser eller omkostningsforhold.

•

ARTIKEL 215

Frellesskabets ansvar i kontraktsforhold bestemmes efter den lovgivning,
der finder anvendelse pa den pagreldende kontrakt,
For sa vidt
ansvar uden for kontraktsforhold skal Frellesskabet i
overensstemmelse med de almindelige retsgrundsretninger, der er frelles for Jlledlemsstaternes retssystemer, erstatte skader forvoldt af dets institutioner
eller af dets ansatte under udevelsen af deres hverv.

•

De ansattes personlige ansvar over for Frellesskabet fastsrettes i den vedtregt eller i de ansrettelsesvilkar, der grelder for dem.

ARTIKEL 216

Hjemstedet for Frellesskabets institutioner fastlregges ved overenskomst
mellem Medlemsstaternes regeringer,

ARTIKEL 217

Med forbehold af de i Domstolens procesreglement fastsatte bestemmelser
fastlregger Radet med enstemmighed den ordning, der skal grelde for Frellesskabets
institutioner pa det sproglige omrade,

•

ARTIKEL 218

PA de i en srerlig Protokol fastlagte betingelser nyder Frellesskabet pa
Medlemsstaternes omrader de for opfyldelsen af sin opgave n0dvendige immuniteter og privilegier,

I/DK
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•

•

ARTIKEL 219

Medlemsstaterne forpligter sig til ikke at s0ge tvister vedr0rende fortolkningen eller anvendelsen af denne Traktat afgjort pa anden
end fastsat
i Traktaten.

ARTIKEL 220

Medlemsstaterne indleder i det omfang, det er n0dvendigt, indbyrdes forhandlinger for til fordel for deres statsborgere at sikre:
- beskyttelse af personer
som nyd·else af rettigheder og beskyttelse af
disse pa de betingelser, som de enkelte Stater
egne statsborgere;

•

- afskaffelse af dobbeltbeskatning inden for Frellesskabet;
- gensidig anerkendelse af de i artikel 58, stk. 2, nrevnte selskaber, opretholdelse af et selskabs status som juridisk person i tilfrelde af, at dets
hjemsted forlregges fra et land til et andet, og mulighed for sammenslutning
af selskaber, som er underkastet forskellige nationale lovgivninger;
- forenkling af formaliteter vedr0rende gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse
af retsafg0relser og voldgi.ftskendelser.

ARTIKEL 221

•

Med forbehold af de 0vrige bestemmelser i denne Traktat indr0mmer Medlemsstaterne senest tre Ar efter denne Traktats ikrafttrreden de evrige Medlemsstaters statsborgere national behandling for sa vidt angar kapitalanbringelser
i de i artikel 58 nrevnte selskaber.

ARTIKEL 222

De ejendomsretlige ordninger i Medlemsstaterne bereres ikke af denne
Traktat •

•
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ARTIKEL 223
(1) Denne Traktats bestemmelser er ikke til hinder for f0lgende regler:
a) ingen Medlemsstat er forpligtet til at meddele oplysninger, hvis udbredelse efter dens opfattelse ville stride mod dens vresentlige sikkerhedslnteresser,

•

b) hver Medlemsstat kan trreffe de foranstaltninger, som den anser for
n0dvendige til beskyttelse af sine vresentlige sikkerhedsinteresser,
og som vedr0rer fabrikation af eller handel med vaben, ammunition og
krigsmateriel; disse foranstaltninger ma ikke forringe konkurrencevilkarene inden for frellesmarkedet for varer, som ikke er bestemt specielt til militrere formal.

(2) I l0bet af det f0rste Ar efter denne Traktats ikrafttrreden fastlregger
Radet med enstemmighed listen over de varer, hvorpa bestemmelserne i stk. (1),
litra b, finder anvendelse.

tt

(3) Pa forslag af Kommissionen kan Radet med enstemmighed rendre denne
liste,

ARTIKEL 224
Medlemsstaterne radf0rer sig med hinanden med henblik pa i frellesskab at
trreffe de bestemmelser, der er n0dvendige for at undga, at frellesmarkedets
funktion pavirkes af de foranstaltninger, som en Medlemsstat kan f0le sig foranlediget til at trmffe i tilfmlde af alvorlige indre uroligheder, der for-

styrrer den offentlige orden, i tilfrolde af krig eller alvorlig international
sprending, der udg0r en krigstrussel, eller for at opfylde de forpligtelser,
som den har indgaet med henblik pa bevarelse af freden og den internationale
sikkerhed.

tt

ARTIKEL 225
3afremt foranstaltninger, der er truffet i de i artiklerne 223 og 224
nrevnte tilfrelde, medf0rer, at konkurrencevilkarene inden for frellesmarkedet
fordrejes, unders0ger Kommissionen sammen med den pagreldende Stat betingelserne
for, at disse foranstaltninger kan tilpasses bestemmelserne i denne Traktat,

tt
I/DK
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Uanset den i artiklerne 169 og 170 fastsatte fremgangsmAde kan Kommissionen eller en Medlemsstat henvende sig direkte til Domstolen, hvis de finder,
at en anden Medlemsstat misbruger de i artiklerne 223 og 224 fastsatte befejelser. Domstolen trreffer afgerelse for lukkede dere.

ARTIKEL 226
(1) I overgangsperioden kan en Medlemsstat i tilfrelde af alvorlige vanskeligheder, der vedvarende vil kunne ramme en ekonomisk sektor, eller af vanskeligheder, der al vorligt vil kunne forringe den ekonomiske situation i en
bestemt egn, ansege om tilJ.adelse til at anvende beskyttelsesforanstaltninger,
der vil gere det muligt at genskabe ligevregten og at tilpasse den
sektor til frellesmarkedets 0konomi.
(2) Pa begrering af den pagreldende Gtat skal Kommissionen omgaende og som
hastesag fastsrette de beskyttelsesforanstaltninger, den finder n0dvendige, og
samtidig fastlregge vilkar·ene for ·og den nrermere udformning af disse,
(3) De i medf0r af stk. (2) tilladte foranstaltninger kan indebrere afvigelser fra denne Traktats bestemmelser, for sa vidt og sa lrenge det er ubetinget n0dvendigt for at na de i stk, (1) nrevnte mal. Der skal fortrinsvis vrelges
foranstaltninger, som mindst muligt forstyrrer frellesmarkedets funktion.

ARTIKEL 227

(1) Denne Traktat grelder for Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken
Tyskland, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Storhertugd0mmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene.
( 2 ) For Algeriet og de overs0iske franske departementer grelder fra denne

ikrafttrreden dens srerlige og almindelige be s temmelser vedr0rende:
-

frie varebevregelser;
landbruget, med undtagelse af artikel 40, stk, (4);
liberalisering af tjenesteydel s er;
konkurrencereglerne;

- de ved artiklerne 108, 1 09 og 226 h jeml e d e bes kytt e l se s f orans t a ltninge r;

- institutionerne,
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Senest to ar efter denne Traktats ikrafttrreden fastlregges betingelserne for
vendelsen af Traktatens 0vrige bestemmelser ved beslutninger, som Radet efter
forslag af Kommissionen vedtager med enstemmighed,
Inden for rammerne af de i denne Traktat fastsatte fremgangsmader, herunder
navnlig de i artikel 226 nrevnte, drager Frellesskabets institutioner omsorg for,
at den 0konomiske og sociale udvikling af disse omrader muligg0res.
(3) Pa de overs0iske lande og territorier, der er opregnet i listen i
Bilag IV til denne Traktat, anvendes den srerlige associeringsordning, som er
nocrmere fastlagt i denne Traktats fjerde del,

( 4) Denne Traktats bestemmelser finder anvendelse pa de europreiske omrader, hvis udenrigsanliggender varetages af en Medlemsstat.

ARTIKEL 228

(1) I de tilfwlde, hvor denne Traktats bestemmelser forudsretter indgael-

se af aftaler mellem Frellesskabet og en eller flere Stater eller en international organisation, f0res forhandlingerne vedr0rende disse aftaler af Kommissionen. Med forbehold af den kompetence, som pa dette omrade er tillagt
Kommissionen, afsluttes de af Radet, efter at dett e i de i denne Traktat
fastsatte tilfrelde bar indhentet udtalelse fra Forsamlingen,
Rad et, Kommi s sionen eller en Medlemsstat kan f orud indhente en udtalelse fra
Domstolen om den patrenkte aftales forenelighed med bestemmelserne i denne
Traktat, Hvis Domstolens udtalelse er benregtende, kan aftalen kun trrede i
kraft

pa de i artikel 236 fastsatte betingelser.

(2) De aftaler, der afsluttea pa den ovenfor anf0rte made, er bindende
for Frellesskabets institutioner og for Medlemsstaterne .

ARTIKEL 229

Kommissionen skal opretholde alle formalstjenlige forbind elser med organerne for de Forenede Na tioner, for disses srerorganisationer og f or Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel.
Den opretholder i 0vrigt passende forbindel s er med alle internationale
organisationer.

I / DK
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ARTIKEL 230

•

Frellesskabet indleder ethvert

samarbejde med

•

ARTIKEL 231
]rellesskabet indleder et snrevert samarbejde med Organisationen for Europreisk 0konomisk Samarbejde; de nrermere retningslinjer herfor fastlregges i gensidig forstAelse.

ARTIKEL 232

•

(1) Denne Traktats bestemmelser rendrer ikke bestemmelserne i Traktaten
om oprettelse af Det Europreiske Kul- og
navnlig ikke Medlemsstaternes rettigheder og forpligtelaer, bef0jelserne for dette Frellesskabs institutioner og reglerne i den nrevnte Traktat om, hvorledes frellesmarkedet for
kul·og stal skal fungere•
(2) Bestemmelserne i denne Traktat ber0rer ikke bestemmelserne i Traktaten om oprettelse af Det Europreiske Atomenergifrellesskab.

ARTIKEL 233
Bestemmelserne i denne Traktat er ikke til hinder for, at de regionale
unioner mellem Belgien og Luxembourg, og mellem Belgien, Luxembourg og Nederlandene fortsat bestar og gennemf0res, i det omfang disse regionale unioners
cAl ikke nAs ved anvendelsen af denne Traktat •

•

ARTIKEL 234
De rettigheder og forpligtelser, der f0lger af konventioner, som f0r denne Traktats ikrafttrreden er indgAet mellem pa den ene side en eller flere l1iedlemsstater og pA den anden side et eller flere tredjelande, ber0res ikke af bestemmelserne i denne Traktat •

•
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I det omfang, disse konventioner er uforenelige med denne Traktat, bringer den eller de pagreldende Medlemsstater alle egnede midler i anvendelse med
henblik pa at fjerne de konstaterede uoverensstemmelser. Om forn0dent bistar
Medlemsstaterne hinanden i dette 0jemed og indtager i pakommende tilfrelde en
frelles holdning.
Ved anvendelsen af de konventioner, der omtales i stk. 1, tager Medlemsstaterne i betragtning, at de fordele, hvorom de hver isrer har givet tilsagn 1
denne Traktat, indgar somintegrerende dele af Frellesskabets tilblivelsesproces,
og derfor u10seligt hrenger sammen med oprettelsen af frelles institutioner, med
overdragelsen af bef0jelser til disse og med de andre Medlemsstaters indr0mmelse af samme fordele.

ARTIKEL 235

Safremt en handling fra Frellesskabets side viser sig pakrrevet for at virkeligg0re et af Frellesskabets mal inden for frellesmarkedets rammer, og denne
Traktat ikke indeholder forn0den hjemmel hertil, udfrerdiger Ra det pa forslag af
Kommissionen og efter at have indhentet udtalelse fra Forsamlingen med enstemmighed passende forskrifter herom.

ARTIKEL 236

Enhver Medlemsstats regering eller Kommissionen kan forelregge Radet forslag til rendring af denne Traktat.
Hvis Radet efter h0ring af Forsamlingen og i pakommende tilfrelde af Kommissionen udtaler sig til fordel for afholdelsen af en konference mell em
s entanter f or Medlemsstaternes regeringer, indkaldes denne af Radets formand
for ved gensidig overenskomst at fastlregge de rendringer, der skal f oretages i
denne Traktat •
.fudringerne trreder i kraft efter at vrere blevet ratificeret af alle Hedlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmressige bestemmelser.

ARTIKEL 237

Enhver europreisk 3tat kan ans0ge om at blive medlem af Frellesskabet. Den
ratter sin ans0gning til Radet, som trreffer afg0relse med enstemmighed efter at
have indhentet udtalelse fra Kommissionen.

I/DK
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Vilkarene for optagelsen og de tilpasninger af denne Traktat, som optagelsen medf0rer, fastlregges ved en aftale mellem Medlemsstaterne og den ans0gende Stat. Denne aftale forelregges samtlige kontraherende Stat er til ratifikation i overensstemmelse med deres forfatningsmressige bestemmelser.

ARTIK.EL 238

Frellesskabet kan med et tredjeland, en sammenslutning af Stater eller en
international organisation
aftaler, hvorved der skabes en associering med
gensidige rettigheder og forpligtelser, frelles optrreden og srerlige procedureregler.
Disse aftaler
af RAdet, der trreffer afg0relse med enstemmighed efter at have indhentet udtalelse fra Forsamlingen.
Safremt disse aftaler indebrerer rendringer i denne Traktat, skal disse
fortid vedtages under anvendelse af den i artikel 236 fastsat·te fremgangsmAde.

ARTIKEL 239

De Protokoller, der i gensidig forstaelse mellem Medlemsstaterne knyttes
som bilag til denne Traktat, udg0r en integrerende del af Traktaten.

ARTIKEL 240

Denne Traktat er

for ubegrrenset tid.
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•

•
NEDS£TTELSE AF INSTITUTIONERNE

•

•
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•

ARTIKEL 241
RAdet trmder sammen inden en mAned efter Traktatens ikrafttrmden.

ARTIKEL 242
RAdet trmffer a11e egnede foransta1tninger for at nedsrette Det 0konomiske
og socia1e Udva1g inden tre mAneder efter sit f0rste m0de.

ARTIKEL 243

•

Efter indka1de1se fra RAdets formand trmder forsam1ingen sammen inden
to mAneder efter RAdets f0rste m0de for at vrelge sit prmsidium og udarbejde
sin .forretningsorden. Indti1 prmsidiet er valgt, f0rer det reldste medlem forsredet.

ARTIKEL 244
Domsto1en pAbegynder sin virksomhed ved udnrevnelsen af dens med1emmer.
Den f0rste prmsident vrelges for et tidsrum af tre Ar pA de samme betinge1ser,
scm gre1der for medlemmerne.
Domstolen fastsretter sit procesreglement inden tre mAneder efter, at
den har pAbegyndt sin virksomhed.
•

En sag kan ikke indbringes for Domstolen, f0r denne har offentliggjort
sit procesreglement. Klagefristerne begynder f 0rst at l0be fra dette tidspunkt.

Domstolens prmsident ud0ver fra sin udnrevnelse de bef0jelser, som er
ti11agt ham i denne Traktat •

•
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ARTIKEL 245
SA snart Kommissionens medlemmer er udnrevnt, pAbegynder den sin virksomhed og pAtager sig de opgaver, scm er pAlagt den ved denne Traktat.

•

Sa snart Kommissionen har pabegyndt sin virksomhed, indleder den sAdanne
unders0gelser og opretter sAdanne forbindelser, scm er n0dvendige for at udarbejde en oversigt over Fmllesskabets 0konomiske situation.

ARTIKEL 246
(1) Det f0rste regnskabsAr l0ber fra Traktatens ikrafttrmden til den
f0lgende 31. december. SAfremt Traktaten trmder i kraft i Arets sidste halvdel, udl0ber regnskabsAret dog den 31. december i det pAf0lgende
(2) Indtil budgettet for det f0rste regnskabsAr er opstillet, indbetaler
Medlemsstaterne til Fmllesskabet rentefri forskud, scm fradrages deres finansielle bidrag til gennemf0relsen af dette budget.

•

(3) Indtil vedtregten for tjenestemmndene og ansmttelsesvilkArene for
Fmllesskabets 0vrige ansatte er udarbejdet i medf0r af artikel 212, ansmtter
hver institution det n0dvendige personale og indgAr med henblik herpA tidsbegrmnsede kontrakter.
Hver institution unders0ger sammen med RAdet sp0rgsmAl vedr0rende stillingernes
antal, afl0nning og fordeling.

•

I/DK
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•

•
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

•

•

I/DK

•

ARTIKEL 247
Denne Traktat skal rat1ficeres af De heje kontraherende Parter 1 overensstemmelse med deres .forfatningsmress1ge bestemmelser. Ratif1kat1onsdokumenterne deponeres hos Den Italienske Republiks Reger1ng.
Denne Traktat trreder 1 kraft den ferste dag 1 den mAned, der felger efter deponeringen af det sidste rat1f1kationsdokument. Finder deponeringen sted
m1ndre end femten dage fer begyndelsen af den felgende mAned, trreder Traktaten
dog i kraft den ferste dag 1 den anden mAned efter deponer1ngen,

ARTIKEL 248

•

Denne Traktat; udarbejdet i
eksemplar p& fransk, italiensk, nederlandsk og tysk, hv1lke fire tekster har samme gyldighed, deponeres i Den Italienske Republiks Regerings arkiver. Denne Regering fremsender en bekrreftet
afskrift til hver af de evrige Signatarstaters Regeringer.
TIL BEKRiFTELSE HERAF har undertegnede befuldmregtigede underskrevet
denne Traktat.
UDF£RDIGET i Rom, den femogtyvende marts nitten hundrede og syvoghalvtreds.

•

•

P. H. SPAAK

J. Ch. SNOY et d'OPPUERS

ADENAUER

HALLSTEIN

PINEAU

M, FAURE

Antonio SEGNI

Gaetano MARTINO

BECH

Lambert SCHAUS

J. LUNS

J, LINTHORST HOMAN
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B I LAG

•

•
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I

LISTER

•

•
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I

•

BILAG I
LISTER A - G
OMHANDLET I TRAKTATENS ARTIKLER 19 OG 20

LISTE A
Liste over toldpositioner, for hvilke beregningen af det aritmetiske
gennemanit akal foretagea ved anvendelse af den
i kolonne 3 nedenfor angivne told

•

- 2 -

- 3 -

Varebeskrivelse

Told (1 %)
at anvende
for Frankrig

- 1 -

Position i
BruxellesNomenklaturen

ex 15.10

15.11

Sure olier fra raffinering
Glycerol, glycerolvand og glycerollud:

6

- rA

10

- renset
Gryn og flager, fremstillet af sagostivelse, maniokstivelse, kartoffelstivelse
eller anden stivelse

45

ex 28.28

Vanadiumpentoxid

15

ex 28.37

Neutral natriumsulfit

20

19.04

•

ex 28.52

' ceriumklorid; ceriumsulfat

ex 29.01

Aromatiske karbonhydrider:
- xylen:
- isomere blandinger
- orthoxylen, metaxylen, paraxylen
- styrolen (styren) monomer
- iaopropylbenzen (cumol)

•

18
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20

20
25
20
25
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- 2 -

- 1 -

Position i
BruxellesHomenklaturen

Varebeskrive1se

- 3 -

Told {i ")
at anvende
!or Frankrig

Diklormethan

20

Viny1klorid monomer

25

ex 29.03

Paratoluolsulfoklorid

15

ex 29.15

Dimethylterephthalat

30

ex 29.02

og salte deraf

ex 29.22

20

Cyoliske aminoaldehyder, cycliske aminoketoner samt aminoquinoner; halogen-,
sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af de
nmvnte staffer samt dares salta og estare

25

Homoveratrylamin

25

Diazo-, azo- og azoxyforbindelser

25

ex 29.31

Diklordibenzyldisulfid

25

ex 29.44

Antibiotica med undtagelae af penicillin,
streptomycin, kloromycin og deres salta
samt aureomycin

15

Mund- og klovsyge vaccine, bakteriestammer
af microorganismer bemtemt til ovennmvnte
vaccines fabrikation; sera og vacciner mod
evinepest

l.5

ex 30.03

Sarkomycin

18

ex 31.02

Nitrogenholdige gedningsstoffer, mineralske
eller kemiske, eammenblandede

20

ex 29.23

ex 29.25

29.28

ex 30.02

ex 31.03

•

•

Fosforholdige gedningsstoffer, mineralske
eller kemiske:
-· ublandede:
- superfosfater:
- af ben
- andre
- sammenblandede

I/DK

•
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10
12
7

•

•

- 1 -

Position i
BruxelleaNomenklaturen

ex 31.04
ex 31.05

Varebeakrivelae

Kaliumholdige gedningsatoffer, mineralake
eller kemiake, aammenblandede

ex 32.07

ex 37.02

- 3 Told (i %)
at anvende
for Frankrig

7

Andre gedningsatoffer, heri indbefattet
aammenblandede og aammensatte gedningsstoffer:
- fosfornitrater og ammoniumkaliumfosfater
- andre, med undtagelse af opleste, organiake gedningestoffer

•

•

- 2 -

10
7

Gedningastoffer i form af tabletter, pastiller o. lign. eller i pakni nger med en
bruttoVlBgt p! 10 kg eller .d erunder pr. stk.

15

Fint formalet naturlig magnetit af typer, der
anvendes til pigmenter og udelukkende er
bestemt til udvaakning af kul

25

Lysfelsomme, ikke eksponerede film i ruller,
perforerede:
- til enkeltfarvede, positive billeder,
indfert i sEt med 3 eksemplarer, ikke
anvendelige enkeltvis og bestemt som
underlag for en farvefilm

20

- til farvebilleder, i lEngder af over
100 m

20

ex 39.02

Polyvinylklorid; butyral i plader

30

ex 39.03

Celluloseestere, bortset fra nitrater og
ace tater

20

Plast fremstillet p! baais a.f ce.lluloseestere
(andre end nitrater og acetater)

15

Plast fr e matillet pA basis af ethere eller

andre kemiske cellulosederivater
ex 39.06

•

Alginsyre samt salts og esters deraf, 1 ter
til stand
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Position 1
:BruxellesNomenklaturen
ex 48.01

- 3 -

- 2 -

- 1 -

Varebeskrivelse

Told (1 %)
at anvende
for Frankrig

Papir og pap, maskingjort:
- kraftpapir og -pap

25

- andet, sammen1sbet p! to e1ler flere
.w irer med indvendigt kraftpapir

25

Papir og pap best!ende a! sammenk1ebede
lag, uden impregnering eller be1egning
p! overfladen, ogsA med indvendig fori ruller og ark

25

Bs1gepap1r og belgepap

25

Krattpapir og -pap, kreppet e1ler plisseret

25

ex 48.07

Gummieret kraftpapir og -pap

25

ex 51.01

Garn af endelese, regenererede tekstilfibre,
enkle, utvundet eller tvundet med hejst
400 drejninger pr. m

20

Ubehandlet bomuldsgarn, tvundet, bortset fra
ubehandlet fantasigarn, med en enkelt tr!dlengde af 337.500 m el1er mere pr. kg

20

ex 57.07

Garn af kokosfibre

18

ex 58.01

GulvtBpper (herunder gulvlebere og mAtter),
knyttede at silke, af schappesilke, af syntetiske tekstilfibre, af gam af tekstilgarn
og metaltrAd eller garn
under
:poe. 52.01, af metaltr!de, af garn af uld
eller fine dyreh!r

80

ex 59.04

Gam af kokosfibre, tvundet

18

ex 71.04

og pulver af diamanter

10

48.04

ex 48.05

ex 55.05

ex 84.10

ex 84.11

I/DK

•

•

Pumpehuse til stempelmotorar til flyvemaskiner,
af ikke rustfrit stAl, af letmetal eller legeringer deraf

15

Pumpehuse og kompressorhuse af ikke rustfrit
stAl eller af letmetal eller af deres legeringer til stempelmotorer til flyvemaskiner

15
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•

•

•

- 1 -

Position i
BruxellesNomenklaturen

ex 84.37

ex 84.38

- 3 -

- 2 -

Varebeskrivelse

Told (i %)
at anvende
for Prankrig

Maskiner til fremstilling af tyl, blonder
og kniplinger

10

Broderimaskiner, bortset fra maskiner til
fremstilling af hulsem

10

Bjmlpemaskiner og hjmlpeapparater til brug i
forbindelse med maskiner til fremstilling
af tyl, blonder og kniplinger:
- hjmlpemaskiner til tilbagefering af slmder
- jacquardmaskiner

•

10
18

Bjmlpemaskiner og hjmlpeapparater til broderimaskinerl
- automatiske
- korthuggemaskiner, kortkopieringsmaskiner,
kontrolmaskiner, prmciaionsskudspolemaskiner

18

10

Dele og tilbeher til maskiner til fremstilling
af tyl, blonder og kniplinger og til disse
maskiners hjmlpeapparater og hjmlpemaskiner:
- slmder, spoler, kamme, sidestykker og
lamellar -til kamme til almindelige vmve,
lader (plader og knive), fmrdige apolar
og dele til lader samt apolar til rundvmve

•

Dele og tilbeher til broderimaskiner og disses
hjmlpemaskiner og hjmlpeapparater:
- skytter, skyttekasser, herunder plader;
maskinhmgter

ex 84.59

ex 84.63

•

10

ex 85.08

10

Viklemaskiner til at vikle ledetrdd og isolerings- eller beskyttelsesbdnd til !remstilling af viklinger og beviklinger pA
elektriske spoler

23

Startmotorer til flyvemaskiner

25

Krumtapaksler til stempelmotorer til flyvemaskiner

10

Startmotorer til flyvemaskiner
Tmndmagneter, herunder magnetomaskiner til flyvemaskiner
- 175 -

20

25
I/DK

- 1 -

Position i
BruxellesNomen.klaturen

- 2 -

Varebeskrivelse

- 3 -

Told (i %)
at anvende
!or Frankrig

Balloner og luftskibe

25

Dele til balloner og luftskibe

25

88.04

Faldskmrme samt dele og tilbehsr dertil

12

88.05

Katapulter o. lign. startanordninger til
luftfartsjer, samt dele hertil

15

Stationert flyvetrmningsudstyr og dele
hertil

20

Instrumenter og apparater til navigering af
luftfartsjer

18

Klavermekanikker og klaviaturer (der indeholder 85 toner eller mere)

30

88.01
ex 88.03

ex 90.14
ex 92.10

•

•

•

•
I/DK
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•

LISTE B
Liste over toldpositioner, for hvilke satserne
1 den f•lles toldtarif ikke m! overstige 3%

•

- 1 -

- 2 -

Position 1
BruxellesNomenklaturen

Varebesk:riTelse

Kapitel 5
05.01
05.02
05.03
05.05
05.06
ex 05.07

Fjer, skind og andre dele af fugle med pdsiddende
fjer eller dun, rd (med undtagelee af sengefjer
og dun, rll)

05.09
til

•

05.12
ex 05.13

Vaskesvampe, naturlige, rll

Kapitel 13
13.01
13.02
Kapitel 14
14.01
til

14.05

•
- 177 -

I/DK

- 1 -

Position i
Bru.xellesNomenklaturen

- 2 -

Varebeskrive1se

•

Kapitel 25
25.02
ex 25.04

Natur1ig grafit, ikke i detai1sa1gspakninger

25.05
25.06
ex 25.07

Ler (undtagen kaolin), dog ikke ekspanderet 1er henh0rende
under pos. 68.07, andalusit, cyanit, ogsA brmndt; mullit;
chamotte og dinasler

ex 25.08

Kridt, ikke i de.t ailsalgspakninger

ex 25.09

Jordpigmenter, ikke brmndte e1ler sammenblandede; naturl1g jernglimmer

•

25.10
25.11
ex 25.12

Fossi1t kiselmel og andre lignende kise1ho1dige jordarter
(kise1gur, trippe1se, diatomejord o.s.v.) med en tilsyneladende vmgtfy1de pA 1 el1er derunder, ogsA brmndt undtagen varer 1 detailsa1gspakninger

ex 25.13

Pimpsten, smergel, naturlig korund og andre naturlige
s1ibemid1er - undtagen varer 1 detailsalgspakninger

25.14
ex 25.17

Flint; knuste sten, skmrver og tjmrede skmrver, smAsten
og grus af den art, som almindeligvis anvendes til
vej- og jernbanebygning, ballast, eller til fremstilling
af beton; singels

ex 25.18

Dolomit, rA, groft tildannet ved kl0vning, hugning eller
savning, men ikke yderligere bearbejdet

•

25.20
25.21
25.24

•
I/DK

- 178 -

•

- 1 -

Position i
BruxellesNomenklaturen

- 2 Varebeskrive1se

25.25

25.26
ex 25.27

Talkum (herunder natur1ig steatit), ogsA groft ti1dannet
ved k1evn1ng, hugning e11er savning, men ikke yder11gere
bearbejdet; ta1kum undtagen i emba11ager med et nettovmgtindho1d pA 1 kg eller derunder

•

25.28
25.29

.25.31
25.32
Kapitel 26
ex 26.01

Malme og koncentrater deraf, undtagen blymalm, zinkmalm
og varer, der henherer under Det europmiske Kul- og
StAlfmllesskab; svovlkis og andre naturlige jernsulfider, brmndte

26.02
ex 26.03

•

Aske og restprodukter indeholdende metal1er eller metalforbindelser, ikke henh0rende under pos. 26.02, undtagen
zinkholdige

26.04

Kapite1 27
27.03
ex 27.04

Koks og halvkoks af stenkul til fremstilling af elektroder, t0rvekoks

27.05
27.05 bis

27.06
ex 27.13

•

Ozokerit, montanvoks og t0rvevoks, rA

- 179 -

I/DK

- 1 -

Position i
Bruxe11esNomenk1aturen

- 2 -

Varebeskrive1se

••

27.15
27.17
Kapite1 31
31.01
ex 31.02

Natriumnitrat, natur1ig

Kapite1 40

•

40.01
40.03
40.04
Kapite1 41
41.09
Kapite1 43
43.01
Kapite1 44
44.01
Kapite1 47
47.02

•

Kapite1 50
50.01
Kapite1 53
53.01
53.02

I/DK

- 180 -

•

•

- 2 -

- 1 Position i
BruxellesNomenklaturen

Varebeskrivelse

53.03
53.05
Kapitel 55
ex 55.02

Bomuldslinters, ikke rA

55.04

•

Kapitel 57
57.04
Kapitel 63
63.02
Kapitel 70
ex 70.01

GlasskAr og andet glasaffald

Kapitel 71
ex 71.01

Naturperler, rA

ex 71.02

£del- og halv.redelsten, rA

71.04

71.11

•

Kapitel 77
ex 77.04

Beryllium, rA

•
- 181 -

I/DK

LISTE C

•

Liste over to1dpositioner, for hvilke satserne
i den
to1dtarif ikke mA overstige 10%

- 1 -

Position i
Bruxe11esNomenk1aturen

- 2 -

Varebesk:rivelse

Kapitel 5
ex 05.07

Fjer, skind og andre dele af fug1e med
fjer e11er dun, ikke

05.14

•

Kapite1 13
ex 13.03

P1antesafter og p1anteekstrakter; agar-agar og andre
natur1ige p1antes1imer og gelatineringsmid1er udvundet af vegetabilske stoffer (med undtage1se af
pektin)

Kapite1 15
ex 15.04

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr,
raffinerede (med undtagelse af hvalolie)

15.05

•

15.06
15.09
15.11
15.14
Kapitel 25
ex 25.09

Jordpigmenter, brmndte e11er b1andede

•
I/DK
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•

•

- 1 -

Position i
BruxellesNomenk1aturen

- 2 -

Varebesk:rivelse

ex 25.15

Marmor, travertin og andre monument- og bygningska1ksten
med en tilsyneladende vmgtfylde pd 2,5 eller derover
samt alabast, groft tildannet ved k1evn1ng eller savning, men ikke yderligere bearbejdet, med en tykkelse
af 25 em e11er derunder

ex 25.16

Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- e1ler
bygningssten, groft tildannet ved kl0vning eller savning, men ikke yder1igere bearbejdet, med en tykkelse
af 25 em e11er derunder

e:x; 25.17

Granulater, splinter og mel af stenartsr henherende
under poe. 25.15 el1er 25.16

ex 25.18

Dolomit, brmndt; agglomereret do1omit (herunder tjmredolomit)

25.22
25.23
Xapite1 27
ex 27.07

•

Olier og andre produkter fremst111et ved desti1lation
af hejtemperaturtjmre fra stenkul samt andre olier og
produkter nmvnt i bestemmelse 2 til nmrvmrende kapitel,
med undtagelse af feno1er, k:resoler og xy1enoler

27.08
ex 27.13

Ozokerit, montanvoka og t0rvevoks, andre end rd

ex 27.14

Petroleumsbitumen og andre restprodukter fra rdpetroleum
eller skiferolie, med undtagelse af petroleumskoks

27.16
Kapite1 30
ex 30.01

Kirt1er og andre organer til organo-terapeutisk brug,
terrede, ogsA pulveriserede

Kapite1 32
ex 32.01

•

Vegetabilske garvestofekstrakter, med undtagelse af
mimosabark- og quebrachoekstrakt

32.02

- 183
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- 1 -

Position i
BruxellesNomenk1aturen

- 2 -

Varebeskrivelse

•

32.03
32.04
Kapite1 33
ex 33.01

F1ygtige vegetabi1ske o1ier {ogsA terpenfri) i f1ydende
e11er fast form, med undtage1se af f1ygtige o1ier af
citrusfrugter; resinoider

33.02

•

33.03
33.04
Kapitel 38

38.01
38.02
38.04
38.05
38.06
ex 38.07

Terpentinolie; rA sulfatterpentin; rA dipenten

38.08

•

38.10
Kapite1 40

40.05
ex 40.07

Teksti1garn, impregneret e11er overtrukket med
b10dgummi

40.15

I/DK

•
- 184 -

•

- 2 -

- 1 -

Position i
Bruxe11esNomenk1aturen

Varebeskrive1se

Kapite1 41
41.02
ex 41.03
ex 41.04

af fAre- og 1ammeskind, bearbejdet efter garvningen
Leder af gede- og gedekidskind, bearbejdet efter garvningen

41.05

•

41.06
41.07
41.10
Kapite1 43
43.02
Kapite1 44
44.06
til
44.13
44.16

•

44.17
44.18
Kapite1 48
ex 48.01

Avispapir i ru11er

Kapite1 50
50.06
50.08
Kapitel 52
52.01

•
- 185 -

I/DK

- 1 -

Position i
Bruxe11esNomenk1aturen

- 2 -

Varebeskrive1se

•

Kapite1 53
53.06
53.07
53.08
53.09
Kapite1 54

•

54.03
Kapite1 55
55.05
Kapite1 57
ex 57.05

Garn af hamp, ikke i detai1sa1gsop1mgninger

ex 57.06

Garn af jute, ikke i detai1sa1gsop1regninger

ex 57.07

Garn af andre vegetabi1ske teksti1fibre, ikke i
detai1sa1gsop1regninger

ex 57.08

Papirgarn, ikke 1 detai1sa1gsop1mgninger

Kapite1 68
68.01

•

68.03
68.08
ex 68.10

Bygningsmateria1er af gips e11er af b1andinger pA
basis af gips

ex 68.11

Bygningsmateria1er af cement, beton e11er kunststen,
ogsA armerede, herunder bygningsmateria1er af s1aggecement og af granit

ex 68.12

Bygningsmateria1er af asbestcement, ce1lulosecement
o. lign.

ex 68.13

Bearbejdet asbest; blandinger pA basis af asbest eller
asbest. og magnesiumkarbonat

•
I/DK
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•

- 1 -

Position i
Bruxe11esNomen.k1aturen

- 2 -

Varebeskrive1se

Kapite1 69
69.01
69.02
69.04
69.05
Kapitel 70
ex 70.01
70.02
70.03
70.04
70.05
70.06
70.16
Kapite1 71
ex 71.05
ex 71.06

•

ex 71.07
ex 71.08
ex 71.09
ex 71.10

S01v og s01v1egeringer, ubearbejdet
ubearbejdet
Gu1d og gu1dlegeringer, ubearbejdet
(pA ured1e metaller eller s01v), ubearbejdet
P1atin og andre p1atinmeta11er, ubearbejdede
og dub1e af andre p1atinmeta1ler (pA
ured1e e1ler red1e metal1er), ubearbejdet

Kapitel 73
73.04

•
- 187 -

I/DK

- 1 -

Position i
BruxellesNomenklaturen

- 2 -

Varebeskrivelse

•

73.05
ex 73.07

Blooms, billets, slabs og sheet bars, af jern og stal
(med undtagelse af varer h0rende under Det europeiske
Kul- og Stalfellesskab); emner af jern og stal, groft
tildannet ved smedning eller hamring

ex 73.10

Strenger (herunder valstrad), af jern og stal, varmtvalsede,
eller -trukne, smedede, eller koldtbehandlede; hult borestal til minebrug (med undtagelse af varer h0rende under
Det europreiske Kul- og Stalfellesskab)

ex 73.11

Profiler af jern og stal, varmtvalsede, eller -trukne,
smedede, eller koldtbehandlede; spunsvregjern, ogsa
med borede eller lokkede huller eller sammensatte (med
undtagelse af varer h0rende under Det europreiske Kulog Stalfellesskab)

ex 73.12

Band af jern og stal, varmt- eller koldtvalsede (med
undtagelse af varer h0rende under Det europreiske Kulog Stalfellesskab)

ex 73.13

Plader af jern og stal, varmt- eller koldtvalsede (med
undtagelse af varer h0rende under Det europeiske Kulog Stalfmllesskab)

73.14
ex 73.15

Legeret stal og kulstofrigt stAl i samme former som
nmvnt i pos. 73.06 - 73.14 (med undtagelse af varer
h0rende under Det europreiske Kul- og Stalfrellesskab)

•

•

Kapitel 74

74.03
74.04
ex 74.05

Folie af kobber, ogsa m0nsterpresset, tilskaret,
perforeret, overtrukket eller med patryk (bortset
fra sadanne, der er forsynet med underlag)

ex 74.06

Pulver af kobber, ikke findelt

I/DK
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•

•

- 1 -

Position i
BruxellesNomenklaturen

- 2 -

Varebeskrivelse

Kapitel 75

75.02
75.03
ex 75.05

Anoder til fornikling, st0bte, ubearbejdede

Kapitel 76

76.02

•

76.03
ex 76.04

Folie af aluminium, ogsA m0nsterpresset, tilskAret,
perforeret, overtrukket eller med pAtryk (bortset
fra sAdanne, der er forsynet med underlag)

ex 76.05

Pulver af aluminium,ikke findelt

Kapi tel 77
ex 77.02

Stenger, profiler, trAd, plader, folie, bAnd og
spAner af ensartet st0ttelse af magnesium; pulver
af magnesium, ikke findelt

ex 77.04

Stenger, profiler, trAd, plader, folie og bAnd af
beryllium

Kapitel 78

•

78.02
78.03
ex 78.04

Folie af bly, ogsA m0nsterpresset, tilskAret, perforeret,
overtrukket eller med pAtryk (med undtagelse af sAdanne,
der er forsynet med underlag)

Kapitel 79

79.02
79.03

•

- 189 -

I/DK

- 1 -

•

- 2 -

Position i
Bruxe1lesNomenklaturen

Varebeskrivelse

Kapitel 80
80.02
80.03
ex 80.04

Folie af tin,
m0nsterpresset,
perforeret,
overtrukket eller med
(med undtagelse af sadanne,
der er forsynet med underlag)

Kapitel 81
ex 81.01

Stenger, profiler, plader,
af wolfram

folier og trad,

ex 81.02

Stenger, profiler, plader,
af molybdam

fol i er og trad,

ex 81.03

Stenger, profiler, plader,
af tantal

folier og trad,

ex 81.04

Stanger, profiler, plader,
af andre
metaller

folier og trad,

•

Kapite1 93
ex 93.06

Emner til b0ssekolber

Kapitel 95
ex 95.01
til
ex 95.07

Udskaringsmaterialer: graft tildannet, d.v.s. som
plader, stanger, r0r o. lign., hverken poleret
eller yderligere bearbejdet

•

Kapitel 98
ex 98.11

I/DK

Emner til piber

•
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•

•

LISTE D
Liste over to1dp.ositioner, for hv11ke satserne
i den
to1dtarif ikke
overstige 15%

- 1 -

- 2 -

Position i
Bruxe11esNomenk1aturen

Varebeskrive1se

Kapite1 28

Uorganiske kemika1ier; uorganiske og organiske forbinde1ser af
meta11er, af
jordarters
meta11er, af radioaktive' grundstoffer og af isotoper

ex 28.0:).

Ha1ogener (med undtage1se af brom og

ex 28.04

Brint; inaktive gasser; andre ikke-meta11er (med
undtagelse af se1en og fosfor)

jod)

28.05
til
28.10
ex 28.11

Diarsentrioxid; arsensyre

28.13
til
28.22

•

28.24
28.26
til
28.31
ex 28.32

Klorater (med undtage1se af natriumklorat og kaliumk1orat) og perk1orater

ex 28.34

Oxidjodider og perjodater

28.35

til
28.45
28.47

•

til
28.58
- 191 -
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LISTE E

•

Liste over toldpositioner, for hvilke satserne
i den fmlles toldtarif ikke mA overstige 25%

- 1 -

Position i
BruxellesNomen.k:laturen

- 2 -

Varebeskrivelse

Kapitel 29

Organiske kemikalier

ex 29.01

Kulbrinter (med undtagelse af naftalen)

29.02
29.03
ex 29.04

•

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- og
nitrosoderivater deraf (med undtagelse af butylalkohol
og isobutylalkohol)

29.05
ex 29.06

Fenoler (med undtagelse af fenol, kresoler og xylenoler)
og fenolalkoholer

29.07
til
29.45

•

Kapitel 32
32.05
32.06
Kapitel 39
39.01
til
39.06

•
I/DK
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•

LISTE F
Liste over toldpositioner, for hvilke satserne i den
fmlles toldtarif er blevet fastsat ved fmlles overenskomst

- 1 -

- 2 -

- 3 -

Position i
BruxellesNomenklaturen

Varebeskrivelse

Fmllea toldsats (i %af
· vmrdien)

•

ex 01.01

Levende heste til slagtning

11

ex 01.02

Levende hornkvmg (med undtagelse af avlsdyr af rene racer) x)

16

Levende svin (med undtagelse af avlsdyr
af rene racer) x)

16

ex 01.03
ex 02.01

Kad, flmsk og spiseligt slagteaffald, fersk,
kalet eller frosset:
- af heste
- af hornkvmg x)
- af svin x)

02.02

•

•

20
20

Kad og spiseligt slagteaffald (men ikke lever)
af fjerkrm, fersk, kalet eller frosset

18

ex 02.06

Saltet og tarret hestekad

16

ex 03.01

Ferskvandsfisk, fersk (levende eller dad),
kalet eller frosset:
- arreder og andre laks
- andre

x)

16

16
10

Omfatter kun husdyrarter •

- 193 -

I/DK

- l

Position i
BruxellesNomenklaturen

ex 03.03

- 3 -

- 2 -

-

Varebeskrivelse

Felles toldsate (i %af
verdi en)

Krebsdyr og
med eller uden skal,
ferske (levende eller d0de), k0lede, frosne,
saltede, i saltlage eller
krebsdyr
med skal, kogt i vand:
- languster og hummer
krabber og rejer
-

25
18
18
24

04.03
ex 04.05

Fugleeg i skal, friske eller konserverede:
12
15

fra 16/2 til 31/8
- fra 1/9 til 15/2
04.06
ex 05.07
05.08

ex 06.03

Naturlig henning

•

30

Sengefjer og dun, rA

0

Ben og hornkerner, rA, affedtede, behandlede med
syre eller afgelatiniserede, ogsA simpelt bearbejdede men ikke tilskAret i form; pulver og
affald af ben og hornkerner

0

Friske afskArne blomster og blomsterknopper til
buketter og pynt:

•

- fra 1/6 til 31/10
- fra l/11 til 31/5
ex 07.01

•

friske eller
- spisel0g,
- nye kartofler:
- fra l/1 til 15/5
- fra 16/5 til 30/6
- andre l)

og

12

15
21

1) Tolden skal principielt fastsmttes som det aritmetiske gennemsnit. En
eventuel tilpasning gennemf0res ved fastsmttelse af smsonsatserne inden
for rammerne af
landbrugapolitik.

•
I/DK
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•

Position i
BruxellesNomenk:latu.ren

07.04

- 3 -

- 2 -

- 1 -

Fmlles toldsats (i %af
vmrdien)

. Varebeskrivelse

Gr0ntsager, t0rrede,
snittede i stykker
eller skiver, knuste eller pulveriserede,
men ikke yderligere tilberedte:
- spisel0g
- andre

ex 07.05

•

20
16

udbrelgede og t0rrede, ogsA
afskallede eller flrekkede:
- rerter og benner

ex 08.01

08.02

10

Friske bananer

20

Citrusfrugter, friske eller t0rrede:
- appelsiner:
- fra 15/3 til 30/9
- uden for denne periode
- mandariner og klementiner
- citroner
- g.rapefrugter
- andre

ex 08.04

•

15
20
20
8

12
16

Friske druer:
- fra 1/11 til 14/7
- fra 15/7 til 31/10

08.06

Ebler, prerer og kvreder, friske

08.07

Stenfrugter, friske:
- abrikoser
- andre 1)

18
22

1)

25

ex 08.12

Svesker

18

ex 09.01

RA kaffe

16

1) Tolden skal principielt fastsmttes som det aritmetiske gennemsnit. En
eventual tilpasning gennemferes ved fastsmttelse af smsonsatserne inden
for rammerne af Fmllesskabets landbrugspolitik •

•
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Position i
BruxellesNomenklaturen
10.01
til
10.07
ex ll.Ol
12.01

ex 12.03

- 3 -

- 2 -

- 1 -

sate (1

Varebeskrivelee

Korn

Hvedemel

l)

Olieho1dige fre og frugter, ogs! knuste
Fr0 til

(med undtagelse af roefre)

Humle (humleknop og humlemel)

15.15

B1voke og andet ineektvoke,
farvet:

0

10
12

kunstigt
0

-r!t
- andet

Vegetabilsk voks, ogs! kunstigt farvet:
0
8

Fisk, ti1beredt eller konserveretz
20

- laksefisk
Krebsdyr, tilberedte e1ler koneerverede

20

17.0l

Roe- og rersukker, 1 fast form

80

18.0l

Kakaobenner, hele eller brrekkede, ogs! brmndte

9

18.02

Kakaoska1ler og kakaoaffald

9

ex 16.05

•

10

- r!t
- andet
ex 16.04

•

l)

12.06

15.16

told% af

•

1) a) Toldsatserne i fmllestariffen for korn og hvedemel fastsmttes som det

aritmetieke gennemsn1t af de gmldende sateer.

b) Indtil det tidspunkt, hvor den ordn1ng, der skal bringee 1 anvendelee,
er faetlagt 1nden for rammerne af de foranstaltninger, som er fastsat
1 artike1 40, stk. 2, kan Medlemsstaterne uanset bestemme1serne 1 artikel 23 suspendere opkrmvningen af told for disee varer.
c) Hvie produktionen eller forarbejdningen af korn og hvedemel i en Medlems-

stat er alvorl1gt truet eller hmmmet af en anden Medlemsstata suspension
af tolden, optager de
Medlemsstater forhand1inger indbyrdes.
Ferer d1sse forhandlinger ikke til noget reaultat, kan Kommissionen, i
det omfang forekellen i koetpris ikke udlignee gennem en indenlandsk
markedsordn1ng for korn i den Medlemsstat, som har euspenderet tolden,
bemyndige den krmnkede stat til at trmffe egnede forholderegler, hvie
nmrmere udformning
af Kommiseionen.

I/DK
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•

•
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Position i
BruxellesNomenklaturen
19.02

ex 20.02
21.07

•

22.04

23.01

24.01

•

Varebeskrivelse

- 3 -

Fmlles toldeats (i % af
vmrdien)

Nmringsmidler til bern, til dimtetisk brug
eller til madlavning, fremstillet af mel,
stivelse eller maltekstrakt, ogsA med indhold af kakao, nAr dette udger mindre end
50% af varernes vmgt

25

SurkAl

20

Tilberedte nmringsmidler, ikke andetsteds
tariferet

25

Druesaft i gmring samt druesaft, hvis
er standset pA anden mAde end ved tilsmtning
af alkohol

40

Mel og pulver, uegnet til menneskefede:
- af ked og slagteaffald; fedtegrever
- af fisk, krebsdyr eller bleddyr
Tobak, rA eller ufabrikeret; tobaksaffald

4

5
30

ex 25.07

Kaolin; sillimanit

0

ex 25.15

Marmor, ubearbejdet eller groft tildannet ved
klevning, hugning eller savning, men. ikke
yderligere bearbejdet, med en tykkelse af
mere end 25 em

0

Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, ubearbejdet eller
groft tildannet ved klevning, hugning eller
savning, men ikke yderligere bearbejdet, med
en tykkelse af mere end 25 em

0

Naturlig magnesiumkarbonat (magnesit), ogsA
brmndt (undtagen magnesiumoxid)

0

Talkum i emballage med et nettovmgtindhold pA
1 kg eller derunder

8

Fenoler, kresoler og xylenoler, rA

3

Jordolie og rA skiferolie

0

Petroleumskoks

0

Karbon (f. eks. kenreg, karbonblack, anthraoensort og acetylensort)

5

ex 25.16

25.19
ex 25.27
ex 27.07
27.09
ex 27.14

•

- 2 -

28.03
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Position 1
Bruxe11esNomenk1aturen
ex 28.04

- 3 -

- 2 -

- 1 -

FIBlles toldeats (i % af
vmrd,ien)

Varebeskrive1se

Fosfor

15

Se1en

0

Oxider og hydroxider af jern; (herunder jordpigmenter, med natur11gt jernoxid, med mindst
70
bundet jern, beregnet som

10

Oxider af titan

15

ex 28.32

Natrium- og kaliumk1orat

10

ex 29.01

Aromatiske ku1brinter:

28.23

28.25

- nafta1en

8

ex 29.04

Terti!Br-buty1a1koho1

ex 32.07

Titanhvidt

ex 33.01

F1ygtige o1ier af citrusfrugter,
i f1ydende e11er fast form

34.04

8

•

•

15
terpenfri,
12

Syntetisk voks,
ti1beredt
voks, ikke emu1geret og ikke indeho1dende op12

ex 40.07
41.01

ex 41.03

ex 41.04

41.08
44.14

TrA.de og snore af vulkaniseret gummi,
overtrukket med teksti1

15

Rd huder og skind (friske, saltede,
ka1kede el1er pick1ede,
apaltede), herunder
med u1d

0

L!Bder af
og 1ammeskind, kun garvet:
- af krydsede indiske
- andet

0
6

L!Bder af gede- og gedekidskind, kun garvet:
- af indisk ged
- andet
Lakl!Bder og meta11iseret 11Bder
el1er skr1B1let
af
5 mm's tykke1se, ogsA forst!Brket
den ene side med papir e11er teksti1stof

•

0

7
12

10

•
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Position i
BruxellesNomenklaturen
44.15
53.04
54.01

•

54.02

55.01
ex 55.02

- 3 -

- 2 -

- 1 -

Varebeskrive1se

Fmlles to1dsats (i % at
Vlerdien)

og fineret trm, ogsA i forbinde1se
med andet materiale end trm; ind1agt trm

15

Opkradsede klude og garner at u1d eller at
andre dyrehAr (fine eller grove)

0

H0r, rA e11er beredt, men ikke spundetJ blAr
og atfald at her (herunder garnatfald og
opkradsede k1ude)

0

Ramie, rA e1ler beredt, men ikke spundet;
blAr og atfald at ramie (herunder garnatfald
og opkradsede klude)

0

Bomuld, ikke kartet eller klemmet

0

Bomuldslinters, rA

0
I

Affald at bomuld (herunder garnatfald og
opkradsede klude), ikke kartet eller kmmmet

0

Hamp (Cannabis sativa), rA eller beredt, men
ikke spundet; bUr og atfald af hamp (herunder garnaffald og opkradsede klude samt
opkradset toVVIerk)

0

Manila (Musa textilis), rA eller beredt, men
ikke spundet; blAr og atfald af manila
(herunder garnaffald og opkradsede klude
samt opkradset

0

Jute, rA eller beredt, men ikke spundetJ blAr
og affald at jute (herunder garnaffald og
opkradsede klude samt opkradset

0

Kobbersten; ubearbejdet kobber (kobber til
raffinering og raffineret kobber)J affald
og skrot af kobber

0

74.02

Kobberforlegeringer

0

75.01

Nikkelsten, nikkelspeis og andre mellemprodukter
fra nikke1fremstillingen; ubearbejdet nikkel
(undtagen de under pos. 75.05 herende anoder);
atfald og skrot af nikkel
Ubearbejdet tin; atfald og skrot af tin
Tamdrer

55.03
57.01

57.02

•

57.03

74.01

•

80.01

ex 85.08
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0
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/

LISTE G
Liste over to1dpositioner, for hvi1ke satserne i den fm11es to1dtarif
ska1 vmre genstand for forhand1ing me11em Med1emsstaterne

- 1 -

- 2 -

Position i
Bruxe11esNomenk1aturen
ex 03.01

Saltvandsfisk, fersk (levende eller d0d), k0let eller
frosset
Fisk, saltet, i saltlage, t121rret eller r121get

04.04

Ost og ostemasse

11.02

Gryn af korn; afskallet, afrundet, knust og valset
korn, undtagen afskallet eller po1eret ris, samt
knekris; kim af korn samt mel deraf

11.07

Malt, ogsA brmndt

•

Fedt af svin, udsmeltet el1er udpresset

15.02

Talg af hornkvmg, fAr eller geder, rAt eller udsmeltet,
(herunder "premier jus")

15.03

Lardstearin; oleostearin; lardoil og oleomargarin, ikke
emulgeret eller opblandet eller pA anden mAde behandlet

ex 15.04

I/DK

Varebeskrive1se

03.02

ex 15.01

•

Hvalo1ie, ogsA raffineret

15.07

Faste vegetabi1ske olier og vegetabi1ske fede olier, rA,
rensede eller raff inerede

15.12

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier, herdede,
ogsA raffinerede, men ikke yderligere bearbejdede

18.03

Kakaomasse (herunder kakaomasse i b1okke), ogsA affedtet

18.04

Kakaosm0r, inkl. kakaofedt og -olie

18.05

Kakaopulver, us0det

•

•
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•

•

•

•

- 2 -

- 1 -

Position i
BruxellesNomenklaturen

Varebeskrivelse

18.06

Chokolade og chokoladevarer samt andre nmringsmidler med
indhold af kakao

19.07

Bagvmrk, uden
fer, oat eller frugt

19.08

Kiks, kager og andet finere bagverk, ogsA med indhold af
kakao (uanset

21.02

Ekstrakter og essenser af kaffe, te eller
varer
fremstillet pA basis af sAdanne ekstrakter og essenser

22.05

Vin af friske druer; druesaft, hvis
af alkohol

22.08

Ethanol
ikke denatureret, med et alkoholindhold af 80 rumfangsprocent eller derover; denatureret
ethanol (mtylalkohol), uanset alkoholindholdet

22.09

Ethanol (mtylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold af under 80 rumfangsprocent; akvavit, lik0r og
andre alkoholholdige drikkevarer; alkoholholdige tilberedninger (sAkaldte "koncentrerede ekstrakter") til
fremstilling af drikkevarer

25.01

Salt (stensalt, havsalt og bordsalt); ren natriumklorid;
saltmoderlud; havvand

25.03

Svovl af enhver art (undtagen sublimeret, fmldet eller
kolloid svovl)

25.30

RA, naturlige borater og koncentrater deraf, (ogsA brmndte)
men ikke borater udvundet af naturligt forekommende saltopl0sninger; rA naturlig borsyre med et indhold af H}B03
pA 85 va!gtprocent og derunder, beregnet pA grundlag af
t0rsubstansen

af sukker, henning,

ex 26.01

Blymalm og zinkmalm

ex 26.03

Aske og restprodukt er indeholdende zink

fedtstof-

er standset ved

27.10

Jord- eller skiferolie (andre end rAolier), herunder
varer ikke andetsteds nmvnt, indeholdende 70 vmgtprocent
og derover af sAdanne olier som karaktergivende hestanddel

27.11

Jordgas og andre luftformi ge kulbrinter
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- 1 Position 1
BruxellesNomenklaturen
27.12

•

- 2 -

Varebeskrivelse

Vase lin

ex 27.13

Paraffin, microvoks, mineralvoks (gatch eller slack wax)
ogsA farvet

ex 28.01

Brom og rA jod

28.02
ex 28.11

Svovl, sublimeret eller

kolloid svovl

Diarsenpentoxid

28.12

Borsyre og borsyreanhydrid

28.33

Bromider og oxidbromider; bromater og perbromater;
hypobro.mi ter

ex 28.34
28.46

Jodider og jodater
Borater og perborater

ex 29.04

Butyl- og isobutylalkoholer (undtagen

ex 29.06

Fenol, kreso1er og xylenoler

ex 32.01

Mimosabark- og quebrachoekstrakt

I/DK

•

40.02

Syntetgummi, herunder syntetisk latex, ogsA stabiliseret;
factis fremstillet af olier

44.03

Trm, ogsA afbarket, afgrenet eller tildannet

44.04

Trm, groft hugget eller
men ikke yderligere bearbejdet

44.05

Trm, savet eller skrmllet, skAret (i lmngderetningen),
men ikke .yder1igere bearbejdet, af over 5 mm's tykkelse

45.01

Naturkork, ubearbejdet, og korkaffa1d; knust, granuleret
eller pulveriseret kork

45.02

Naturkork i blokke, plader og bAnd, herunder terninger og
firkanter til fremstilling af propper

47.01

Papirmasse

- 202 -

to eller fire aider,

•

•

•

•

•

- 2 -

- 1 -

Position i
BruxellesNomenklaturen

Varebeskrivelse

50.02

Natursilke, utvundet

50.03

Affald af natursilke (herunder schappesilke og bourettesilke og kokoner, der er uanvendelige til afhaspning,
samt opkradsede klude)

50.04

Garn af natursilke, ikke i detailsalgsoploogninger

50.05

Garn af schappesilke, ikke i detailsalgsoploogninger

ex 62.03

Sookke og poser til emballage, af jute, brugte

ex 70.19

Glasperler og imitationer af naturperler; imitationer af
og halvoodelstene, o. lign. samt varer deraf

ex 73.02

Ferrolegeringer '( und tagen kulstofholdigt ferro-mangan)

76.01

RAt aluminium; affald og.skrot af aluminium x)

77.01

RAt magnesium; affald og skrot af magnesium (herunder
spAner af ikke ensartet st0rrelse) x)

78.01

Mt bly (ogsA s0lvholdigt bly); affald og .skrot af bly x)

79.01

RAzink; affald og skrot af zink x)

ex 81.01

Wolfram, ubearbejdet, i pulver x)

ex 81.02

Molybdmn, ubearbejdet x)

ex 81.03

Tantal, ubearbejdet x)

ex 81.04

Andre uoodle metaller, ubearbejdede x)

ex 84.06

Motorer samt motordele til automobiler, luftfart0jer og bAde

ex 84.08

Reaktionsmotorer samt dele og tilbeh0r dertil

84.45

Voorkt0jsmaskiner til bearbejdning af metaller og metalkarbider, undtagen maskiner hsnh0rende under pos. 84.49
og 84.50

x) Toldsatserne for halv-fabrikata skal under hensyntagen til den for rAmetallet fastsatte told tages op til fornyet overvejelse 1 overensstemmelse med
den fremgangsmAde, der er fastlagt i Traktatens artikel 21, stk. (2) •

•
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Position i
BruxellesNomenklaturen
84.48

ex 84.63

- 2 -

Varebeskrivelse

Dele og tilbeher af den art, der smdvanligvis anvendes til
maskiner og apparater henherende under pos. 84.45 - 84.47,
(herunder materiale- og vmrkt0jsholdere,
gevindskmrehoveder, delehoveder og andet tilbeh0r til
vmrktejsmaskiner); vmrkt0jsholdere til · mekanisk
vmrkt0j henh0rende under pos. 82.04, 84.49 og 85.05
Transmissionsdele til automobilmotorer

87.06

Dele og tilbeh0r til keret0jer henherende under pos. 87.01,
87.02 eller 87.03

88.02

Luftfartejer (flyvemaskiner,
drager, svmveplaner,
gyroplaner, helikoptere, ornithoptere, o.s.v.); rotochutes

ex 88.03

•

•

Dele til luftfart0jer m.v. henh0rende under pos. 88.02

•

•
I/DK
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•

BILAG II

LISTE

OMHANDLET I TRAKTATENS ARTIKEL 38

- 2 -

- 1 -

Position i
BruxellesNomenklaturen

•

Varebeskrivelse

Kapitel 1

Levende dyr

Kapitel 2

Ked og spiseligt slagteaffald

Kapitel 3

Fisk, krebsdyr og bl0ddyr

Kapitel 4

Mmlk og mejeriprodukter;

naturlig honning

Kapitel 5

•

05.04

Tarme,
og maver, hele eller stykker deraf, af
andre dyr end fisk

05.15

Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; d0de dyr
af de arter, der er
i kapitlerne 1 eller 3,
uegnede til menneskef0de

Kapitel 6

Levende planter m.m.; afskfu-ne blomster og blade

Kapitel 7

Spiselige gr0ntsager, planter, r0dder og rodknolde

Kapitel 8

Spiselige frugter; skaller af meloner og citrusfrugter

Kapitel 9

Kaffe, te og krydderier med undtagelse af mat6 (pos. 09.03)

Kapitel 10

Korn

Kapitel 11

M0lleriprodukter; malt; stivelse; gluten; inulin

•
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Position i
BruxellesNomenklaturen

Kapitel 12

•

- 2 -

- 1 -

Varebeskrivelse

Olieholdige fr0 og frugter; diverse andre fr0 og frugter;
planter til industrial og medicinsk brug; balm og faderplanter

Kapitel 13
ex 13.03

Pektin

Kapitel 15

15.01

Fedt af svin og fjerkrm, udsmeltet eller udpreaset

15.02

Talg (af hornkvmg, fAr eller geder),
herunder "premier jus"

15.03

Lardstearin; oleostearin; lardoil og oleomargarin,
ikke emulgeret eller opblandet eller pA anden mAde
behandlet

15.04

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr,
ogsA raffinerede

15.07

Vegetabilske fedtstoffer og vegetabilske fede olier,
rA, rensede eller raffinerede

15.12

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier,
ogsA raffinerede, men ikke yderligere bearbejdede

15.13

Margarine, compound lard og andet tilberedt spisefedt

15.17

Restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fade olier
eller animalsk og vegetabilsk voks

Kapitel 16

eller udsmeltet

Varer af k0d, fisk, krebsdyr og bl0ddyr

•

•

Kapitel 17

17.01

Roe- og r0rsukker i fast form

17.02

Andet sukker; sirup og andre sukkeropl0sninger; kunsthonning, ogsA blandet med naturlig henning; karamel

17.03

Melasae, ogsA affarvet

•
I/DK
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- 1 -

Position i
BruxellesNomenk1aturen

- 2 Varebeslcrive1se

Kapitel 18
18.01

Kakaobenner, hele eller brmkkede, rA e11er brmndte

18.02

Kakaoskaller og kakaoaffa1d

Kapitel 20

Varer af grentsager, frugter e11er andre planter og
p1antedele

Kapite1 22

•

22.04

Druesaft i gering samt druesaft, hvis gering er s t andset
pA anden mAde end ved tilsetning af alkohol

22.05

Vin af friske druer; druesaft, hvis gering er standset
ved tilsetning af alkohol

22.07

Andre grerede drikkevarer (f. eks. frugtvin, eb1ecider,
rosincider og mjed)

Kapitel 23

Restprodukter fra neringsmiddelindustrien; ti1beredt
dyrefoder

Kapitel 24
24.01

Tobak, rA eller ufabrikeret; tobaksaffa1d

Kapite1 45

•

45.01

Naturkork, ubearbejdet, og korkaffald; knust, granuleret
el1er pulveriseret kork

Kapitel 54
54.01

Her, rA eller bered t, men ikke spundet.; blAr og affald
af her (herunder garnaffald og oplcradsede klude)

Kapitel 57
57.01

Hamp (Cannabis sativa), rA eller beredt, men ikke epundet;
blAr og affa1d af hamp (herunder garnaffald og opkradsede
klude samt opkradset tovvrerk)

•
- 207 -

I/DK

•
BILAG III
LISTE OVER DE I TRAKTATENS ARTIKEL 106
NAiVNTE USYNLIGE TRANSAKTIONER

•

S0fragter, herunder
fart0jer o.s.v.
Fragter

havneafgifter, udgifter for fiske-

indre vandveje, herunder chartringsudgifter.

Landevejstransport: passagerer, fragt og befragtning.
Lufttransports passagerer, fragt og befragtning.
Passagerers betaling for internationale flyvebilletter og
ge; betaling for international luftfragt og charterflyvninger.

•

Indtregter ved salg af internationale flyvebilletter, ved betaling for
overvmgtsbagage, international luftfragt og charterflyvninger.
For alle s0transportmidler: anl0bsudgifter (bunkring, benzin, proviant,
vedligeholdelse, reparationer, udgifter til besmtning o.s.v.).
For alle transportmidler
indre vandveje: anl0bsudgifter (bunkring, benzin, proviant, vedligeholdelse, mindre reparationer af transportmateriel,
udgifter til besmtning o.s.v.).
For alle erhvervsmressige landevejstransportmidler: brmndstof, olie, mindre
reparationer, garage, udgifter for chauff0rer og 0vrige mandskab o.s.v •

•
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For alle lufttransportmidler: driftsudgifter og 0vrige omkostninger,_herunder reparationer af luftfart0jer og naviga+.ionsmateriel til
- Omkostninger og afgifter vedr0rende toldoplag, oplmggelse p! pakhus og fortoldning.

•

- Told og afgifter.
- Udgifter i forbindelse med transit.
- Reparations- og monteringsudgifter.
Udgifter ved forarbejdning, fmrdigbearbejdning, l0nforarbejdning og andre
lignende tjenesteydelser.
- Reparation af skibe.
Reparation af transportmateriel med undtagelse af skibe og luftfart0jer.

•

- Teknisk bistand (bistand med henblik p! fremstilling og fordeling af varer
og tjenesteydelser p! alle trin, som ydes for en periode, fastsat under hensyntagen til det serlige formAl med
bistand, s!som r!df0relse med eller udsendelse af eksperter, udarbejdelse af tekniske planer og tegninger,
fabrikationskontrol, markedsunders0gelser samt uddannelse af personale).
- Provision og kurtage.
Fortjeneste pA transitforretninger.

•

Bankprovision og -omkostninger.
Reprasentationsomkostninger.
- Reklame under enhver form.
- Forretningsrejser.
- Deltagelse af datterselskaber, filialer o.s.v. 1 deres udenlandske moderselskabs generalomkostninger og omvendt.
- Entreprisekontrakter (bygning og vedligeholdelse af ejendomme, veje, broer,
havne o.s.v. udf0rt af virksomheder, der har specialiseret sig i s!danne arbejder, og som regel til fast pris efter offentlig licitation).
- Differencer, garantistillelser og deposita i forbindelse med terminsforretninger med varer i overensstemmelse med handelssmdvane.

I/DK
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•

•

Turisme •
Personlige rejse- og opholdsudgifter i
Personlige rejse- og opholdsudgifter af helbredsmmssige grunde.
Personlige rejse- og opholdsudgifter af

grunde.

Abonnement pil aviser, tidsskrifter, b111ger og musikalier.
Aviser, tidsskrifter, b111ger, musikalier og grammofonplader.
Belyste film, kommercielle film, oplysende film, undervisningsfilm m.v.
(filmleje, afgifter, subskriptionsudgifter, kopierings- og synkroniseringsomkostninger m.v.).
Medlemskontingenter.

•

Vedligeholdelses- og l111bende reparationsudgifter for privat ejendom i udlandet.
Statslige udgifter (officiel

i udlandet, bidrag til interna-

tionale organisationer).
Skatter og afgifter, retsafgifter, udgifter ved registrering af patenter og
og varelllaU'ker.
Skadeserstatninger.
Tilbagebetaling i

af annullering af kontrakter eller tilbagebeta-

ling af ikke skyldige bel111b.
B111der.

•

Periodiske afregninger mellem post-, telegraf- og telefonadministrationerne
samt offentlige transportforetagender.
Valutatildelinger til landets egne eller
bosatte udenlandske statsborgere, som udvandrer.
Valutatildelinger til landets egne eller
re, som vender tilbage til deres hjemland.

bosatte udenlandske statsborge-

L111n fra
og andre ikke fastboende (uden at
landenes ret til at give regler for anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft
ber0res heraf).
Pengeforsendelser fra udvandrere (uden at landenes ret til at
skrifter for indvandring ber0res hera!) •

for-

•
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- Honorarer og vederlag.
- Dividender og.udbytter.
- Renter (af vrerdipapirer, pantebreve o.s.v. ).

•

- Leje og forpagtningsafgifter o.s.v.
- Kontraktmressige afdrag
(med undtagelse af overfersler, som udg0r forudbetaling af afdrag eller betaling af ophobede restancer).
- Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed.
- Indtregter af ophavsrettigheder.
Patenter, m0nstre, varemrerker og opfindelser (patentoverdragelse og meddelelse af licens vedr0rende patenter, m0nstre, varemrerker og opfindelser, beskyttede eller ikke, samt overf0rsler, der vedr0rer sAdan overdragelse eller
licensmeddelelse).
- Konsulatsindtregter.

•

- Pensioner og andre lignende indtregter.
Underholdsbidrag, der er hjemlet ved lov, og 0konomisk hjrelp i tilfrelde af
srerlig trang.
Periodiske overfersler af tilgodehavender, som besiddes i en Medlemsstat af
personer, der er bosat i en anden Medlemsstat og mangler tilstrrekkelige midler til deres personlige underhold i dette land.
Transaktioner og overf0rsler i

forbindelse med direkte forsikring.

Transaktioner og overfersler i forbindelse med genforsikring og retrocession.
- Abning og tilbagebetaling af kreditter af kommerciel eller industriel karakter.

•

Overfersler af bel0b af ringe sterrelse til udlandet.
- Udgifter i forbindelse med dokumentation af enhver art, som autoriserede valutahandlere afholder for egen regning.
- Sportsprremier og vreddel0bsgevinster.
- Arv.

- Nedgift.

I/DK
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•
BILAG IV

PA

•

OVERS0ISKE LANDE OG TERRITORIER
HVILKE BESTEMMELSERNE I FJERDE DEL
TRAKTATEN FINDER ANVENDELSE

AF

Fransk Vestafrika, omfattende: Senegal, Sudan, Guinea, Elfenbenskysten, Dahomey, Mauretanien, Niger og 0vre Vol ta;
Fransk £kvatorialafrika, omfattende: det Mellemste Congo, Ubangi-Chari, Tchad
og Gabon;
Saint Pierre og Miquelon, Comores0erne, Madagascar med bilande, Fransk Somaliland, Ny Caledonien med bilande, de franske besiddelser i Oceanien, de sydlige
og antarktiske
Den selvstyrende Republik Togo;
Det under fransk forvaltning voorende formynderskabsomrAde Cameroun;

•

Belgisk Congo og Ruanda-Urundi;
Det under italiensk forvaltning vrerende

Somaliland;

Nederlandsk Ny Guinea •

•
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II

PROTOKOLLER

•

•
I/DK

•

•
PROTOKOL
VEDR0RENDE
FOR
DEN

INVESTERINGSBANK

•

•
I/DK

•

DE H0JE KONTRAHERENDE PARTER,
SOM 0NSKER at fastsmtte vedtmgterne for Den europmiske Investeringsbank,
der er omhandlet i Traktatens artikel 129,
ER BLEVET ENIGE OM felgende bestemmelser, der knyttes som bilag til denne Traktat:

ARTIKEL 1

•

Den ved Traktatens artikel 129 oprettede europmiske Investeringsbank herefter beruevnt "Banken" - etableres og udever sine funktioner og sin virksomhed i overensstemmelse med bestemme l serne i denne Traktat og i disse vedtmgter.
Bankens hjemsted fastsrettes efter frelles overenskomst mellem Medlemsstaternes regeringer.

ARTIKEL 2
Bankens opgave er fastsat i Traktatens artikel 130.

•

ARTIKEL 3
I overensstemmelse med Traktatens artikel 129 er Bankens medlemmer:
Kongeriget Belgian
Forbundsrepublikken Tyskland
Den Franske Republik
.Den Italienske Republik
Storhertugd0mmet Luxembourg
Konger iget Nederlandene

•
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ARTIKEL 4
(1) Banken forsynes med en kapital pA 1 milliard regningsenheder tegnet
af Medlemsstaterne med f0lgende bel0b:

Tyskland
Frankrig
It alien
Belgien
Nederlandene
Luxembourg

•

300
300
240
86,5

millioner
millioner
millioner
millioner
71,5 millioner
millioner
2

Vrerdien af regningsenheden er o,88867088 gram fint guld.
Medlemsstaterne er kun ansvarlige for et bel0b, der svarer til deres andel af
den tegnede, ikke-indbetalte kapital.
(2) Et nyt medlems optagelse medf0rer en forh0jelse af den tegnede kapital svarende til det nye medlems indskud,

•

(3) StyrelsesrAdet kan med enstemmighed trreffe beslutning om en forh0jelse af den tegnede kapital.
(4) Andelen i den tegnede kapital kan hverken overdrages, pantsmttes eller g0res til genstand for udlreg.

ARTIKEL· 5
(1) Medlemsetaterne indbetaler 25% af den tegnede kapital i fem lige store rater, der skal betales senest henholdsvis to mAneder, ni mAneder, seksten
mAneder, treogtyve mAneder og tredive mAneder efter Traktatens ikrafttrreden.
Af hver indbetaling skal
valuta.

•

fjerdedel finde sted i guld eller frit konvertibel

(2) Bestyrelsen kan krreve de resterende 75% af den tegnede kapital indbetalt i det omfang, denne indbetaling er n0dvendig for at opfylde Bankens forpligtelser over for sine lAngivere.
Hver Medlemsstats indbetaling foretages i forhold til dens andel i den tegnede
kapital i den valuta, som Banken har brug for til opfyldelse af disse forpligtelser.

I/DK
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•

•

ARTIKEL 6
(1) PA forslag af Bestyrelsen kan Styrelsesradet med kvalificeret flertal
beslutte, at Medlemsstaterne skal yde Banken serlige rentebrerende lan i de tilog i det omfang, Banken har brug for sadanne lan til finansiering af bestemte projekter, og Bestyrelsen kan pavise, at Banken ikke er i stand til at
skaffe sig de n0dvendige midler pa kapitalmarkederne pA rimelige betingelser 1
betragtning af de pagreldende projekters art og formal.
(2) De
lan kan f0rst krreves fra begyndelsen af det fjerde ar efter Traktatens
De mA hverken overskride 400 millioner r egningsenheder i alt, eller 100 millioner regningsenheder pr. ar.

•

(3) De
lAna l0betid fastsrettes
af varigheden af de kreditter eller garantier, som Banken agter at yde ved
af disse lan; den ma
ikke overskride tyve Ar. Pa forslag af Bestyrelsen kan Styrelsesradet med kvalifiqeret flertal
beslutning om tidligere tilbagebetaling af de
lAn.

(4) De
lAn forrentes med 4% p.a., medmindre Styrelsesradet under
hensyntagen til rentens udvikling og niveau pa kapitalmarkederne
en
anden rentefod.
(5) De srerlige lAn skal ydes af Medlemsstaterne i f orhold til deres andel i den tegnede kapital; de skal indbetales i de pagreldende Medlemsstaters
egen valuta senest seks mAneder efter deres udskrivning.

(6) I tilfrelde af Bankens likvidation tilbagebetales Medlemsst aternes

•

lAn f0rst efter, at Bankens 0vrige ·greld er

•

ARTIKEL 7

(1) Safremt parikursen for en Medlemsstats valuta falder i forhold til
den i artikel 4 fastsatte regningsenhed, reguleres den del af kapitalen, som
denne Stat har indbetalt i sin valuta, i forhold til
i parikursen
ved supplerende indbetaling fra denne Stat til Banken. Det bel0b, i forhold til
hvilke t regul ering finder ste d, kan dog ikke overstige det samlede bel0b af de
af Banken ydede
i den
valuta og Bankens evrige aktiver i denne
valuta. Indbetalingen skal finde sted inden to maneders forl0b eller, i det om-

•
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fang den vedrerer ydede lAD, ved disses forfaldstid.
(2) Sdfremt parikursen for en Medlemsstats valuta stiger i forhold til
den i artikel 4 fastsatte regningsenhed, reguleres den del af kapitalen, som
denne Stat har indbetalt i sin valuta i forhold til
i parikursen ved
en tilbagebetaling fra Banken til denne Stat. Det beleb, 1 forhold til hvilket
regulering finder sted, kan dog ikke overstige det samlede beleb af de af Banken ydede lAD i den pdgreldende valuta og Bankens evrige aktiver 1 denne valuta.
Tilbagebetalingen skal finde sted inden to mADeders forleb eller, i det omfang
den vedrerer ydede lAD, ved disses forfaldstid.
(3) Parikursen for en Medlemsstats valuta i forhold til den i artikel 4
fastsatte regningsenhed er forholdet mellem mrengden af fint guld i denne regningsenhed og mrengden af fint guld svarende til den parikurs for den pdgmldende
valuta, som er anmeldt til Den internationale Valutafond. I mangel af en sddan
anmeldelse fastsrettes parikursen pd grundlag af kursen pd en valuta, der er
fastlagt i forhold til eller er konvertibel med guld, og som anvendes af Medlemsstaten til dens lebende betalinger.

•

•

(4) Styrelsesrddet kan beslutte, at bestemmelserne i stk. (1) og (2) ikke
finder anvendelse i tilfrelde, hvor der foretages en ensartet proportional rendring af parikursen for alle valutaerne i de lande, som er medlemmer af Den internationale Valutafond eller af Banken.

ARTIKEL 8

Banken administreres og ledes af et Styrelsesrdd, en Bestyrelse og en
Direktion.

ARTIKEL 9

•

(1) StyrelsesrAdet bestdr af ministre udpeget af Medlemsstaterne.
(2) StyrelsesrAdet
de almindelige retningslinjer for Bankens
kreditpolitik, isrer vedrerende den mdlsretning, der ber felges efterhADden som

•
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•

fmllesmarkedet virkeliggeres •
Det pAser, at disse retningslinjer telges.
(3) StyrelsesrAdet skal desuden:
a) trmffe beslutning om forhejelse af den tegnede kapital i overensstemmelse med artikel 4, stk. (3),
b) udeve de befejelser, der er omhandlet i artikel 6 med hensyn til de
salrlige lAn,
c) udeve de befejelser, der er omhandlet 1 artiklerne 11 og 13 vedrerende udnmvnelse og afskedigelse af Bestyrelsens og Direktionens medlemmer,

•

d) meddele den i artikel 18, stk • ( 1), omtalte dispensation,
e) .godkende Bestyrelsens 1\rsberetning,
f) godkende den Arlige statusopgerelse og driftsregnskabet,
g) udeve de befiCljelser, som er nmvnt i artiklerne 7, 14, 17, 26 og 27,
h) godkende Bankens forretningsorden.
4) StyrelsesrAdet er befejet til inden for rammerne af Traktaten og disBe vedtmgter med enstemmighed at trmffe alle beslutninger mad hensyn til indstilling af Bankens virksomhed og dens eventuelle likvidation.

ARTIKEL 10

•

Medmindre andet er fastsat 1 disse -vedtmgter, trmffes StyrelsesrAdets beslutninger med et flertal af dets medlemmers stemmer. Afstemninger i StyrelsesrAdet sker efter de i Traktatens artikel 148 nmvnte regler.

ARTIKEL 11

(1) Bestyrelsen har enebefejelse til at trmffe beslutning om ydelse af
kreditter og garantier og om optagelse af lAn; den fastsstter rentesatserne for
udlAn og provisionen for ydelse af garantier; den ferer tilsyn med, at Banken
administreres pA forsvarlig mAde; den serger for, at Banken ledes i overensstem

•
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me1se sive1 med Traktatens og vedtregternes bestemme1ser som med de af Styre1sesridet fastsatte alminde1ige retnings1injer.
Ved regnskabsArets udgang ska1 den fore1mgge Styre1sesridet en beretning og
offent1igg0re den, efter at den er godkendt.

•

(2) Bestyre1sen bestir af 12 med1emmer og 12 supp1eanter.
Med1emmerne udnmvnes af Styre1sesradet for et tidsrum af fem Ar efter at vrere
udpeget af henho1davis Med1emastaterne og Kommissionen pi f01gende mide1
3 med1emmer udpeges af Forbundsrepub1ikken Tysk1and;
3 med1emmer udpeges af Den Franske Repub1ik;
3 med1emmer udpeges af Den Ita1ienske Repub1ik;

2 med1emmer udpeges af Benelux-landene i frellesskab;
1 medlem udpeges af Kommissionen.

De res mandat kan fornys.

•

Hvert med1em bistas af en suppleant udnrevnt pA de samme betinge1ser og efter
samme fremgangsmade som med1emmerne.
Suppleanterne kan deltage i Bestyrelsens m0der; de har ikke stemmeret, medmindre de trmder i stedet for et med1em ved dettes forfa1d.
Direktionens formand, e1ler ved hans forfald en af nmstformrendene, leder Bestyre1sens m0der uden at de1tage i afstemningen.
Til medlemmer af Bestyrelsen vmlges personer, hvis uafhrengighed og sagkundskab
er uomtvistelig; de er kun ansvarlige over for Banken.
(3) Kun n!r et bestyrelsesmedlem ikke lmngere opfylder de n0dvendige betinge1ser for at ud0ve sit hverv, kan styrelsesradet med kvaiificeret f1ertal
afskedige ham.

•

Safremt Arsberetningen ikke godkendes, trmder Bestyre1sen ti1bage.
(4) Bestyrelsesposter, som ved d0dsfa1d, frivi11ig fratrmden, afskedige1se e11er samlet ti1bagetrreden b1iver ledige, besmttes i overensstemme1se med
reg1erne i stk. (2). De 1edige poster besmttes, undtagen ved genere11e nybesmttelser, for resten af mandatets 10betid.

•
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•

(5) Styrelsesr!det fastsmtter bestyrelsesmedlemmernes bonorar. Det fastel!r med enstemmigbed hvilke former for virksombed, der eventuelt er uforenelige med hvervet som bestyrelsesmedlem eller suppleant.

ARTIKEL 12

(1) I Bestyrelsen har hvert medlem

stemme.

(2) Medmindre andet er bestemt i disse vedtmgter, trmffes Bestyrelsens
beslutninger med simpelt flertal af de stemmeberettigede medlemmer. Kvalificeret flertal krmver otte atemmer. Bankens forretningsorden fastamtter antallet
af medlemmer, hvis ti1stedevmre1se er en forudsmtning for Bestyrelsens beslutningsdygtighed •

•

ARTIKEL 13
(1) Direktionen best!r af en formand og to nmstformmnd, der p! forslag af
Bestyrelsen udnmvnes af Styrelsesr!det for et tidarum af seks Ar. Deres mandat
kan fornys.

(2)
forslag af Bestyrelsen, der har truffet afg0relse med kvalificeret
flertal, kan Styrelsesr!det, ligeledea med kvalificere·t flertal, afskedige medlemmer af Direktionen.
(3) Under formandens ledelse og Bestyrelsens kontrol varetager Direktionen Bankens
forretninger.

•

Den forbereder Bestyrelsens beslutninger, · ismr med hensyn til optagelse af l!n
og ydelse af kreditter og garantier; den drager omsorg for udf0relsen af disse
beslutninger.
(4) Efter flertalabeslutning fremsretter Direktionen sine udtalelser om

forslag til ydelse af kreditter og garantier og til optagelse af 1An •

•
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(5) StyrelsesrAdet fastsretter vederlaget til Direktionens medlemmer og
bestemmer, hvilke former for virksomhed der er uforenelige med deres stilling •
(6) Formanden, eller hvis han er forhindret en af nrestformrendene, reprresenterer Banken i indenretlige eller udenretlige anliggender.

•

(7) Formanden er foresat for Bankens tjenestemrend og evrige ansatte. De
ansrettes og afskediges af ham. Ved valg af personals skal der ikke alene tages
hensyn til personlig egnethed og faglige kvalifikationer, men desuden til en
rimelig reprresentation af statsborgere fra de enkelte Medlemsstat er.
(8) Direktionen og Bankens personale er kun ansvarlige over for Banken
og udferer deres hverv i fuld uafhrengighed.

ARTIKEL 14
(1) Et udvalg bestAende af . tre medlemmer, udpeget af StyrelsesrAdet pA
grundlag af deres kvalifikationer, efterprever hvert Ar, om Bankens forretninger er udfert i overensstemmelse med greldende regler, og om dens beger har vreret rigtig fert.

•

(2) Det skal bekrrefte, at statusopgerelsen og driftsregnskabet er i
overensstemmelse med bogferingen og nejagtigt viser Bankens stilling sAvel pA
aktiv- som passivsiden.

ARTIKEL 15
Banken stAr 1 forbindelse med hver Medlemsstat gennem den af den pAg.reldende Medlemsstat udpegede myndighed. Ved udf0relsen af sine finansielle transaktioner benytter den den pAgreldende Medlemsstats seddelbank eller andre af
Medlemsstaten godkendte pengeinstitutter.

•

ARTIK.EL 16
(1) Banken samarbejder med alle internationals organisationer, der udever
virksomhed pA tilsvarende omrAder.

•
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(2) Banken seger at oprette form!lstjenlige forbindelser med henblik p!
at samarbejde med bank- eller pengeinatitutter i de lande, til hvilke den udstrrekker sin virksomhed.

ARTIKEL 17

P! beg.ering af en Medlemsstat eller af Kommissionen eller p! eget initiativ fortolker eller uddyber Styrelsesr!det de retningslinjer, det har fastlagt
i medfer af artikel 9 i disse vedtregter, hvilket skal ske i overensstemmelse
med de bestemmelser, hvorefter retningalinjerne er udfrerdiget.

ARTIKEL 18
(1). Inden for·rammerne af de opgaver, som er nrevnt i Traktatens artikel
130, yder Banken l!n til sine
eller til private eller offentlige
virksomheder til investeringsprojekter, der pAtrenkes udf0rt pA Medlemsstaternes europreiske omr!der, i det omfang midler ikke kan fremskaffes p! rimelige
vilk!r fra andre kilder.

Dog kan Banken ved en af Styrelsesr!det med enstemmighed meddelt dispensation
pA forslag af Bestyrelsen yde l!n til investeringsprojekter, ·der helt eller
delvis pAtrenkes gennemf0rt uden for Medlemsstaternes europreiske omr!der.
(2) Ydelse af l!n betinges s! vidt muligt af, at ogsA andre
midler srettes ind.
(3) Bevilges et lAn til en virksomhed eller kollektiv enhed, aom ikke er

en Medlemsstat, betinger Banken ydelaen af lAnet enten af en garanti fra den
Medlemsstat, pA hvis omrAde projektet akal gennemferes, eller af andre tilstrrekkelige garantier.
(4) Banken kan garantere for lAn, som optages af offentlige eller private
virksomheder eller kollektive enheder, til gennemferelae af de i Traktatens artikel 130 nrevnte projekter.
(5) Den samlede sum af de til enhver t i d l 0bende ldn og garantier, som er

ydet af Banken,

ikke overstige 250% af den tegnede kapital.

(6) Banken sikrer sig mod kursrisiko ved at forsyne lAne- og garantikontrakter med
klausuler, som den finder egnede.
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ARTIKEL 19

(1) Rentesatserne for Bankens udldn og provisionerne for ydede garantier
skal tilpasses de pd kapitalmarkedet herskende vilkdr og beregnes sdledes, at
indtegterne herved g0r det muligt for banken at opfylde sine forpligtelser, at
dekke sine udgifter og at oprette en reservefond i overensstemmelse med artikel 24.
(2) Banken bevilger ikke nedslag i rentesatserne. Hvis indr0mmelse af en
lavere rente - under hensyn til den srerlige karakter af det projekt, der skal
finansieres - synes rimelig, kan den pdgeldende Medlemsstat eller tredjepart
yde rentegodtg0relse i det omfang, det er foreneligt med de i Traktatens artikel 92 fastsatte regler.

ARTIKEL 20

Banken skal ved sine udldns- og garantiforretninger iagttage felgende
principper:

.
.

1. Den pdser, at dens midler anvendes i Frellesskabets interesse pd den
meat rationelle mAde.

Den kan kun yde lAn eller stille garantier for optagelse af ldn1
a) nAr betaling af renter og afdrag er sikret i driftsoverskuddet,
sdfremt projekterne ivmrksrettes af foretagender i produktionssektoren, eller, hvor der er tale om andre projekter, ved en forpligtelse tiltrddt af den Stat, i hvilken projektet ivrerksmttes, eller
pd anden mdde;

4t

b) ogndr projekte.ts gennemf0relse bidrager til at forege den ekonomiske produktivitet i almindelighed og fremmer virkeliggerelsen af
frellesm.arkedet.
2. Den md hverken erhverve interesser i virksomheder eller p!tage aig
ansvar for dares ledelse, medmindre beskyttelsen af dens rettigheder
krrever det for at sikre, at dens fordringer indgAr.
3. Den kan overdrage sine fordringer pA kapitalmarkedet og med henblik
herpd krmve af lAntagerne, at de udsteder obligationer eller andre
vwrdipapirer.
4. Hverken Banken eller Medlemsstaterne mA stille betingelser om, at de
udldnte beleb skal gives ud i en bestemt Medlemsstat.
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•

•

5. Den kan
ydelsen af lAn betinget af, at international licitation
finder sted •
6. Den mA hverken helt eller delvis finansiere noget projekt, som den
Medlemsstat, pA hvis omrAde projektet skal
modsetter sig.

ARTIKEL 21

(1)
om lAn eller garantier kan indsendes til Banken enten
gennem Kommissionen eller gennem den Medlemsstat, pA hvis omrAde projektet
skal gennemf0res. En virksomhed kan ogsA henvende sig direkt e til Banken med
ans0gning om lAn eller garanti.

•

(2) SAfremt
indsendes gennem Kommissionen, skal de forelegges til udtalelse for den Medlemsstat, pA hvis omrAde projektet skal genSAfremt de indsendes gennem en Stat, forelegges de Kommissionen til
udtalelse.
de direkte fra en virksomhed, forelegges de den pAgeldende
Medlemsstat og Kommissionen.

De pAgeldende Medlemsstater og Kommissionen skal afgive deres udtalelser inden
to mAneders forl0b. Foreligger der ikke svar inden
af denne frist,
kan Banken gA ud fra, at det pAgeldende projekt ikke giver anledning til indvendinger.
(3) Bestyrelsen treffer

om de ans0gninger om lAn eller garan-

tier, som Direktionen forelegger den.

•

(4) Direktionen unders0ger, om de
om lAn og garantier, som
forelegges den, er i overensstemmelse med bestemmelserne i disse vedtegter,
iser de i artikel 20 indeholdte. Hvis Direktionen udtaler sig til fordel for
ydelsen af lAnet eller garantien, skal den forelmgge kontraktudkastet for
Bestyrelsen; den kan
sin tilslutning afhengig af sAdanne forudsmtninger,
som den anser for vmsentlige. Udtaler Direktionen sig imod ydelsen af lAnet
eller garantien, skal den tilstille Bestyrelsen sagens akter sammen med sin
udtalelse.
(5) Er Direktionens udtalelse negativ , kan Bestyrelsen
net eller garantien efter enstemmig vedtagelse •

kun

bevilge lA-

•
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(6) Er Kommissionens udtalelse negativ, kan Bestyrelsen kun bevilge 1!net eller garantien efter enstemmig vedtagelse. Det af Kommissionen udpegede
bestyrelsesmedlem afholder sig fra at deltage i afstemningen.
(7) Er Direktionens og Kommissionens udtalelse negativ, kan Bestyrelsen

ikke bevilge

l!n eller garanti.

ARTIKEL 22

(1) Banken lAner p! de internationale kapitalmarkeder de midler, der er
n0dvendige til gennemf0relsen af dens opgaver.
(2) Banken kan optage
rammerne af den lovgivning,
s!fremt en Medlemsstat ikke
og Banken har forhandlet og
at optage.

lAn p! en Medlemsstats kapitalmarked inden for
der gelder for indenlandske emissioner, eller har en s!dan lovgivning - n!r denne Medlemsstat
er blevet enige om det l!n, som Banken overvejer

Medlemsstatens kompetente myndigheder kan kun nmgte deres samtykke, hvis alvorlige vanskeligheder p! kapitalmarkedet i denne Stat m! frygtes.

ARTIKEL 23
(1) Banken kan anvende disponible midler, som den ikke umiddelbart har
brug for til opfyldelse af sine forpligtelser, p! f0lgende m!der:
a) den kan foretage kapitalanbringelser pA pengemarkederne;
b) med forbehold af bestemmelserne i artikel 20, nr. 2, kan den k0be
eller smlge vmrdipapirer udstedt af den selv eller dens lAntagere;
c) den kan udf0re enhver anden finansiel transaktion, 1 forbindelse med

opfyldelsen af dens formAl.
(2) Med forbehold af bestemmelserne i artikel 25 m! Banken ikke ved forvaltningen af sine kapitalanbringelser foretage valutaarbitrage, som ikke
direkte er n0dvendiggjorte af hensyn til gennemf0relsen af dens udl!n eller
opfyldelsen af de forpligtelser, den har indg!et i forbindelse med de af den
optagne lAD eller stillede garantier.
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(3) I de forhold, der er omtalt i denne artikel, skal Banken handle i
forstaelse med vedkommende Medlemsstats kompetente myndigheder eller seddelbank.

ARTIKEL 24

(1) Der oprettes en reservefond, som gradvis bringes op pa et bel0b svarende til 10% af den tegnede kapital. Safremt Bankens engagementer berettiger
det, kan Bestyrelsen trmffe beetemmelse om oparbejdelse af yderligere reserver. Sa lmnge reservefonden endnu ikke er bragt op pa sit fulde bel0b, skal
der tilf0res den:
a) renteindtmgter af lan, som Banken har ydet af de bel0b, der i henhold
til artikel 5 skal indbetales af Medlemsstaterne;
b).renteindtmgter af lan, som Banken har ydet af de bel0b, der fremkommer ved tilbagebetaling af de under a) nmvnte lan;
i det omfang, disse renteindtmgter ikke er n0dvendige for at opfylde Bankens
forpligtelser og til at dmkke dens udgifter.
(2) Reservefondens midler skal anbringes pa en sadan made, at de til
enhver tid er disponible til opfyldelse af fondens formal.

ARTIKEL 25

(1) Banken har altid ret til at
sine beholdninger og tilgodehavender 1 en Medlemsstats valuta til en anden Medlemsstats valuta for at
gennemf0re finansielle transaktioner i overensstemmelse med dens formal, sAlades som det er fastsat i Traktatens artikel 130 og under hensyntagen til
bestemmelserne 1 artikel 23 i disse vedtmgter. Banken undgAr sa vidt muligt
at foretage saddane overf0rsler, sAfremt den har beholdninger, som er disponible eller kan frig0res i den valuta, den har brug for.
(2) Banken kan ikke konvertere sine beholdninger 1 en Medlemsstats valuta til tredjelands valuta uden Medlemsstatens samtykke.
(3) Banken kan frit rAde savel over den del af
der er indbetalt 1 guld eller i konvertible valutaer, som over valuta, der er lant pa
markedet uden for Fmllesskabet.
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(4) Medlemsstaterne forpligter sig til at stille den valuta til r!dighed
for Bankens debitorer, som er n0dvendig til betaling af afdrag og renter af
l!n, som Banken bar ydet eller garanteret vedr0rende projekter, der skal gennemf0res p! deres omrAder.

ARTIKEL 26

S!fremt en Medlemsstat misligholder sine medlemsforpligtelser if0lge
disse vedt<egter, navnlig forpligtelsen til at indbetale sin andel af den tegnede kapital eller sine s<erlige lAn eller til at forrente og amortisere optagne l!n, kan Styrelsesr!det med kvalificeret flertal beslutte at indstille
l!ngivning eller garantiydelse til denne Medlemsstat eller dens statsborgere.
Denne beslutning fritager hverken Staten eller dens statsborgere for
deres forpligtelser over for Banken.

ARTIKEL 27

(1) Tr<effer StyrelsesrAdet beslutning ·om at indstille Bankens virksomhed, skal al virksomhed omgAende oph0re, med undtagelse af de dispositioner,
scm er pAkr<evet for at sikre en beh0rig anvendelse, beskyttelse og bevarelse
af Bankens aktiver og indfrielse af dens engagementer.
(2) I tilf<elde af likvidation udn<evner StyrelsesrAdet likvidatorerne
og giver dem instrukser med hensyn til likvidationens gennemf0relse.

ARTIKEL 28

(1) Banken nyder i hver Medlemsstat den videstgAende rets- og handleevne, som den pAg<eldende Stats lovgivning till<egger juridiske personer; den
kan i s<erdeleshed erhverve og afh<ende l0s0re og fast ejendom og optr<ede som
part i retssager.
De privilegier og immuniteter, som tilstAs Banken, fastsmttes i den 1 Traktatens artikel 218 omhandlede Protokol.
(2) Bankens formue skal vmre undtaget fra enhver form for rekvisition
eller ekspropriation.
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•

ARTIKEL 29
Med forbehold af den kompetence, som er tillagt Domstolen, afgeres
tvistigheder mellem pA den ene side Banken og pA den anden side dens lAngivere, lAntagere eller tredjemand, af de kompetente nationale domsmyndigheder.
Banken vmlger et hjemting 1 hver Medlemsstat. Den kan dog 1 en kontrakt
traffe bestemmelse om et serligt verneting eller indsette en voldgiftsklausul.
Bankens aktiver kan kun 1 henhold til en retskendelse geres til genstand for beslagleggelse eller tvangsfuldbyrdelse.

•
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•
PROTOKOL
VEDR0RENDE
DEN TYSKE INDENRIGSHANDEL OG DE DERMED
FORBUNDWE PROBLEMER

•

•

•

DE H0JE KONTRAHERENDE PARTER,
SOM TAGER de forhold, der for
deling, I BETRAGTNING,
ER BLEVET ENIGE OM
Traktaten:

bestAr pA grund af Tysklands

bestemmelser, der knyttes som bilag til

(1) Da samhandelen mellem de tyske omrAder, for hvilke Forbundsrepublikken Tysklands grundlov gelder, og de tyske omrAder, pA hvilke denne grundlov
ikke finder anvendelse, er en del af den. tyske indenrigshandel, krmver Traktatens anvendelse i Tyskland ingen
af den bestAende ordning for denne
handel.

•

(2) Hver Medlemsstat underretter de
Medlemsstater og Kommissionen
om aftaler
samhandelen med de tyske omrAder, pA hvilke Forbundsrepublikken Tysklands grundlov ikke finder anvendelse, og om de bestemmelser,
der gelder for
af disse aftaler. Den pAser, at
ikke sker 1 strid med
prinoipper, og
egnede foranstaltninger for at undgA, at de andre Medlemsstaters
skades.
(3) Hver Medlemsstat kan
egnede foranstaltninger med henblik pA
at forebygge de vanskeligheder, som kan opstA for den pAgeldende Stat som
f0lge af en anden Medlemsstats samhandel med de tyske omrAder, pA hvilke Forbundsrepublikken Tysklands grundlov ikke finder anvendelse.
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•
PROTOKOL
OM VISSE BESTEMMELSER
ANGAENDE FRANKRIG

•

•
I/DK

•
DE H0JE XONTRAHER.ENDE PARTER,
SOM 0NSXER at
visse serlige i
overensstemmelse med Traktatens almindelig

•

ER BLEVET ENIGE OM
denne Traktat:

problemer i

bestemmelser, der knyttes som bilag til

I. AFGIFTER OG ST0TTEFORANSTALTNINGER
(1) Xommissionen og
system af
vendee i franc-omrAdet.
I forbindelse med denne
om de foranstaltninger, som den
telse og rationalisering af

foretager hvert Ar en
af det
og serlige importafgifter, som an-

giver den franske regering meddelelse
at trmffe med henblik
en
og afgifternes

Den

•

ligeledes RAdet og Kommissionen bekendt med de nye afgifter, som den
at
som
af en udvidet liberalisering, og med de
ger i afgifter og
som den har i sinde at foretage
inden for den grmnse, der
af de
afgiftssatser, som var
pr. 1. januar 1957. Disse foranstaltninger kan
til genstand for
se i de nmvnte institutioner.
(2) Finder RAdet, at manglen
ensartethed skader visse industrigrene
1 de
Medlemsstater, kan det pA forslag af Kommissionen med kvalificeret
flertal vedtage at opfordre den franske regering til at
visse foranstaltninger med henblik pA at
afgifter og
ens-

•
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artede for hver af de tre kategorier: rAvarer, halvfabrikata og fmrd1gvarer.
S!fremt den franeke regering ikke trmffer disse foranstaltn1nger, bemynd1ger
Radet, lige1edes med kva11ficeret f1erta1, de 0vrige Medlemsstater til at
gennemf0re beskyttelsesforanstaltninger pa de vilkAr og i den nmrmere udformn1ng, scm det fastemtter.

...

(3) SA!remt de l0bende poster pa franc-omrAdets betalingsbalance har
vmret 1 ligevmgt i mere end
Ar, og dets valutareserver har nAet et niveau,
der mA anses for tilfredsstillende, ismr nAr omfanget af dets udenrigshandel
tages i betragtning, kan RAdet pA forslag af Komm1ssionen med kvalificeret
flertal
beslutning om, at den franske regering skal afskaffe afgiftsog st0ttesystemet.
SAfremt Kommissionen og den franske regering ikke er enige om, hvorvidt
franc-omrAdets valutareserver kan anses for tilfredsstillende, lader de en i
fmllesskab udpeget person eller institution afg0re sp0rgsmAlet scm voldgiftsdommer. Hvis de ikke nAr til enighed, udpeges voldgiftsdommeren af Domstolens
prmsident.

...

beslutning om afskaffelse, ska1 denne gennemf0res pA en sAdan mAde,
at den ikke bringer 1igeVa!gten pA betalingsbalancen i fare; spec1elt kan den
gennemf0res gradvis. SA snart denne afskaffelse har fundet sted, finder samtlige Traktatens bestemmelser anvendelse.
Udtrykket 11 1ebende poster pA
skal forstas i den betydning,
hvori de internationals organisationer og Den internationals Valutafond anvender det, det vil sige scm handelsbalancen og de usynlige transaktioner,
der har karakter af indtegter
a£ tjenesteydelser.

II. BETALING FOR OVERTIMER

•

(1) Medlemsstaterne finder, at oprettelsen af fmllesmarkedet ved udl0bet
af f0rste etape vil medf0re en situation, hvor det timetal, ud over hvilket
der ydes overtidsbetaling, og det gennemsnitlige tillmg for overtimer, i industrien vil svare til det, der gmlder i Frankrig if0lge gennemsnittet for
het 1956.
(2) SA!remt ovennmvnte situation ikke er indtrAdt ved udgangen af f0rste
e.tape, skal Kommissionen bemyndige Frankrig til, pA de vilkh og i den nmrmere
udformning, scm den fastsmtter, at trmffe beskyttelsesforanstaltninger for de
industrigrene, der pAvirkes af forskelle 1 afl0nningsformen for overarbejde,

•
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•

medmindre den gennemsnitlige forh0jelse af l0nniveauet 1 denne etape 1 de
samme industrigrene 1 andre Medlemsstater 1 forhold til gennemsnittet 1 1956
overstiger den gennemsnitlige forh0jelse 1 Frankrig med en procentsats, som
af Kommissionen og godkendes af
med kvalificeret flertal.
UDF£RDIGET 1 Rom, den femogtyvende marts nitten hundrede og syvoghalvtreds.
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•
PROTOKOL
VEDR0RENDE ITALIEN

•

•

I/DK

•
DE H0JE KONTRAHERENDE PARTER,
SOM 0NSKER at lese visse smrlige problemer af interesse for Italien,
ER BLEVET ENIGE OM felgende bestemmelser, der knyttes som bi lag til
Traktaten:
FELLESSKABETS MEDLEMSSTATER

•

TAGER TIL EFTERRETNING, at den italienske regering er i frerd med at gennemfere et tiArsprogram for 0konomisk udvikling, som tilsigter at afhjrelpe den
strukturelle uligevregt i den italienske ekonomi, navnlig ved teknisk udbygning
af de mindre udviklede omrAder i Syditalien og pA eerne og ved at skabe nye
beskmftigelsesmuligheder for herved at afskaffe arbejdslesheden1
BRINGER I ERINDRING, at principperne og mAlet for den italienske ragerings programer blevet taget i betragtning og godkendt af internationale sam- .
arbejdsorganisationer, hvoraf de er medlemmer1
ERKENDER, at det er i deres fmlles interesse, at mAlene for det italienske program nAs;

•

ER ENIGE OM, med henblik pA at lette den italienske regering gennemf0relsen af denne opgave, at henstille til Frellesskabets institutioner at bringe alle de i Traktaten omhandlede midler og fremgangsmAder i anvendelse, navnlig ved en passende udnyttelse af Den europreiske Investeringsbanks og Den
europreiske Socialfonds midler1
ER AF DEN OPFATTELSE, at Frellesskabets institutioner ved anvendelsen
af Traktaten skal tage hensyn til de byrder, som den italienske ekonomi mA

bmre i de kommende Ar, og til 0nskeligheden af at undgA, at der opstAr farlige
sprendinger, navnlig vedrerende 'betalingsbalancen og beskmftigelsesniveauet,
som kunne bringe anvendelsen af Trak:taten 1 Italien 1 fare;

•
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•
ERKENDER IS£R, at det ved anvendelsen af artiklerne lo8 og lo9 vil vrere
at pAse, at de foranstaltninger, sam krreves truffet af den italienske regering, sikrer gennemf0relsen af dens program for 0konomisk udvikling
og h0jnelse af befolkningens levestandard.
UDF£RDIGET 1 Rom, den femogtyvende marts nitt en hundrede og syvoghalvtreds .
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•
PROTOKOL
VEDR0RENDE
STORHERTUGD0MMET LUXEMBOURG

•

•
I/DK

•

DE H0JE KONTRAHERENDE PARTER,
SOM 0NSKER at l0se visse smrlige problemer, der er af interesse for
Storhertugd0mmet Luxembourg,
ER BLEVET ENIGE OM f0lgende bestemmelser, der knyttes som bilag til
Traktaten:
ARTIKEL 1

•

(1) PA grund af dets landbrugs srerlige stilling tillades det Storhertugd0mmet Luxembourg at opretholde kvantitative importrestriktioner for de varer,
som er opregnet i den liste, der som bilag er knyttet til den af de Kontraherende Parter i Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel trufne
bestemmelse af 3. december 1955 vedr0rende det luxembourgske landbrug.
Belgien, Luxembourg og Nederlandene anvender den ordning, som er fastsat i artikel 6, stk. 3, i Konventionen om Den belgisk-luxembourgske 0konomiske Union
af 25. juli 1921.
(2) Storhertugd0mmet Luxembourg treffer alle sAdanne foranstaltninger.
strukturel, teknisk og 0konomisk karakter, som vil muligg0re det luxembourgske landbrugs gradvise integration i fmllesmarkedet. Kommissionen kan
rette henstillinger til Storhertugd0mmet vedr0rende de foranstaltninger, der
b0r treffes.
af

•

Ved udl0bet af overgangsperioden trmffer RAdet med kvalificeret flertal pA
forslag af Kommissionen beslutning om, i hvilket omfang de undtagelser, som er
indr0mmet Storhertugd0mmet Luxembourg, skal opretholdes, andres eller ophmves.
Enhver interesseret Medlemsstat har ret til at indanke denne beslutning for en
voldgift, udpeget i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktatens artikel 8,
stk. (4) •

•
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•

ARTIKEL 2
Ved udarbejdelaen af de i Traktatens artikel 48, stk. (3),
forordninger vedr0rende arbejdskraftens frie bevregel!ghed tager Kommissionen, for
s& vidt angar Storhertugd0mmet Luxembourg, hensyn til denne Stats serlige befolkningsmessige situation.
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PROTOKOL
VEDR0RENDE
VARER MED OPRINDELSE I
OG INDF0RT FRA
BESTEMTE LANDE

•

OG SOM VED INDF0RSEL TIL EU AF MEDLEMSSTATERNE
IUDR0MMES EN S£RLIG ORDNING

•
I/DK

•

DE H0JE KONTRAHERENDE PARTER,
SOM 0NSKER at
spergsmAlet om Traktatens anvendelse pA visse
varer med oprindelse i og indfert fra bestemte lande, og som ved indfersel
til en af Medlemsstaterne indremmes en
ordning,
ER BLEVE'I' ENIGE OM felgende bestemmelser, der knyttes som bilag til
denne Traktat:
(1) Anvendelsen af Traktaten om oprettelse af Det
0konomiske
Fmllesskab
ingen
i de toldbestemmelser, som pA tidspunktet for
Traktatens
finder anvendelse pA indfersel :

•

a) til Benelux-landene af varer med oprindelse i og indfert fra Surinam
eller De nederlandske Antiller;
b) t i l Frankrig af varer med oprindelse i og indfert fra Marokko, Tunis,
Republikken Vietnam, Cambodja eller Laos.
bestemmelserfinder ligeledes anvendelse pA de franske besiddelser 1 Kondom1niet Ny
Hebriderne;
c) til Italien af varer med opr1ndelse 1 og indfert fra L1byen eller
fra Somal1land, som 1 ejeblikket er under 1taliensk formynderskab.

•

(2) De varer, for hvilke der ved 1ndfersel til en Medlemstat indremmes
ordning, anaes ved genudfersel til en anden Medlemsatat 1kke for
at
varer, der frit kan
i ferstnmvnte Medlemsstat i henhold til
Traktatens artikel lo.
(3) Inden udgangen af det ferste Ar efter Traktatens
underratter Medlemsstaterne Kommissionen og de evrige Medlemsstater om de bestemmelser vedrerende de
ordn1nger, som denne Protokol tager sigte pA, og
ger dem bekendt med listen over de varer, der indremmes sAdanne ordninger •

•
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De underretter ligeledes Kommissionen og de 0vrige Medlemsstater om senere
stedfundne amdringer i disse lister eller ordninger.

•

(4) Kommissionen p!ser, at anvendelsen af ovennrevnte bestemmelser ikke
fAr skadelige virkninger for de 0vrige Medlemsstater; den kan med henblik herpA trreffe egnede forholdsregler med hensyn til forbindelserne mellem Medlemsstaterne,
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PROTOKOL
VEDR.0RENDE DEN ORDNING
DER SKAL FINDE ANVENDELSE PA VARER
SOM HENHiiJRER UNDER
DET EUROP£ISKE KUL- OG STUF£LLESSKAB
MED HENSYN TIL ALGERIET
OG DEN FRANSKE REPUBLIKS

•

OVERSiiJISKE DEPARTEMENTER

•
I/DK

•

DE H0JE KONTRAHERENDE PARTER,
SOM ER SIG BEVIDST, at Traktatens bestemmelser vedrerende Algeriet og
Den Franske Republiks overseiske departementer rejser spergsmAlet om, hvilken
ordning der skal
for Algeriet og de nrevnte departementer vedr0rende de
varer, som er omhandlet i Traktaten om oprettelse af Det Europreiske Kul- og
StAlfrellesskab,
SOM 0NSKER at finde en egnet leaning, der Stemmer overens med de to
Traktaters principper,

•

VIL L0SE dette problem i gensidig forstAelse hurtigst muligt og senest
samtidig med den ferste revision af Traktaten om oprettelse af Det Europreiske
Kul- og StAlfrellesskab.
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•
PROTOKOL
VEDR0RENDE

MINERALOLIER
OG VISSE MINERALOLIEDERIVATER

•

•

I/DK

•
DE H0JE KONTRAHERENDE PARTER
ER BLEVET ENIGE OM f0lgende bestemmelser, der knyttes som bilag til
Traktaten:

•

•

(1) Enhver Medlemsstat kan for et tidsrum af seks Ax efter Traktatens
ikrafttrreden over for de 0vrige Medlemsstater og tredjeland opretholde den
told og de afgifter med tilsvarende virkning, som den 1. januar 1957 eller pA
tidspunktet for Traktatens ikrafttrmden, sAfremt de pA dette tidspunkt er lavere, blev anvendt pA varer, der henherer under positionerne 27.09, 27.10,
27.11, 27.12 og ex 27.13 (paraffin, microvox og anden mineralvox) i BruxellesNomenklaturen. Dog mA den told, der opretholdes for rAolier, ikke bevirke, at
den pr. 1. januar 1957 bestAende forskel mellem de toldsatser, der anvendes pA
rAolie og pA ovennmv.nte derivater, 0ges med mere end 5%. SAfremt en sAdan forskel ikke eksisterer, mA den forskel, sam senere mAtte fremkomme, ikke overstige 5% af den toldsats, der pr. 1. januar 1957 anvendes pA de varer, der
henh0rer under position 27.09. Nedsmttes tolden eller afgifterne med tilsvarende virkning for de varer, der henherer under position 27.09, inden udlebet
af det nmvnte tidsrum pA 6 Ax, skal den told eller de afgifter med tilsvarende
virkning, der pAlmgges de evrige ovennrev.nte varer, nedsrettes tilsvarende.
Ved udl0bet af dette tidsrum skal de satser, sam er opretholdt i henhold til
bestemmelserne i foregAende afsnit, ophreves fuldstmndigt over for de 0vrige
Medlemsstater. Fra samme tidspunkt at regne finder den fmlles toldtarif anvendelse over for tredjeland.

(2) Traktatens artikel 92, stk. (3), litra c, finder anvendelse pA foranstaltninger til stette for produktionen af de mineralolier, der henh0rer under Bruxelles-Nomenklaturens posit ion 27.09 i det omfang, stetten sk0nnes n0dvendig for at nedbringe prisen pA rAolie til verdensmarkedsprisen, c.i.f.

•
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pmisk havn i en Medlemsstat. Under de to ferste etaper anvender Kommissionen
de i artikel 93 fastsatte befejelser i det omfang, det er nedvendigt for
at hindre misbrtig af de omtalte stetteforanstaltninger.

kun

UDF£RDIGET i Rom, den femogtyvende marts nitten hundrede og syvoghalvtreds,

I/DK

P. H. SPAAK

J, Ch, SNOY et d'OPPUERS

ADENAUER

HALLSTEIN

PINEAU

M,

Antonio SEGNI

Gaetano MARTINO

BECH

Lambert SCHAUS

J. LUNS

J. LINTHORST HOMAN
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•

•

PROTOKOL
VEDR0RENDE
ANVENDELSEN AF TRAKTATEN
OM OPRETTELSE AF
DET EUROPAIISKE
0KONOMISKE F£LLESSKAB
PA KONGERIGET NEDERLANDENES

•

•

IKKE-EUROP£ISKE DELE

•

DE H0JE KONTRAHERENDE PARTER,
SOM TILSTREBER samtidig med undertegnelsen af Traktaten om oprettelse af
Det Europmiske 0konomiske Fmllesskab at klarlmgge rmkkevidden af bestemmelserne
i denne Traktats artikel 227 for
vidt angAr Kongeriget Nederlandene,
ER BLEVET ENIGE OM f0lgende be stemmelser, der knyttes som bilag til denne
Traktat:
Regeringen for Kongeriget Nederlandene har
grund af Kongerigets statsretlige struktur, sAdan som den f0lger af Stat utten af 29. december 1954,
ret til uanset artikel 227 kun at ratificere Traktaten for Kongeriget i
Europa og Nederlandsk Ny Guinea •

•

UDF!RDIGET i Rom, den femogtyvende marts nitten hundrede og syvoghalvtreds.

•

P. H. SPAAK

J. Ch. SNOY et d'OPPUERS

ADENAUER

HALLSTEIN

PINEAU

M.

Antonio SEGNI

Gaetano MARTINO

BECH

Lambert SCHAUS

J. LUNS

J. · LINTHORST HOMAN

•
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•

•
PROTOKOL .
VEDR0RENDE

DET EUROP£ISKE 0KONOMISKE F£LLESSKABS
PRIVILEGIER OG IMMUNITETER

•

•
I/DK

•
DE H0JE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROP£ISKE
0KONOMISKE F£LLESSKAB,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fmllesskabet i henhold til artikel 218 i
denne traktat pA Medlemsstaternes omrAder skal nyde de for opfyldelsen af sine
opgaver n0dvendige privilegier og immuniteter i overensstemmelse med regler
fastlagt i en smrlig Protokol,

•

OG SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den europmiske Investeringsbank i henhold
til artikel 28 i Protokol vedr0rende dens vedtmgter skal nyde de privilegier
og immuniteter, der er fastlagt i .den i foregAende stykke omtalte Protokol,
HAR med henblik pA at udarbejde denne Protokol UDPEGET som befuldmmgtigede:
HANS MAJEST£T BELGIERNES KONGE:
Baron J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, generalsekretmr i 0konomiministeriet,
formand for den belgiske delegation ved regeringskonferencen;

•

Pn£SIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND:
Professor dr. Carl Friedrich OPHULS, Forbundsrepublikken Tysklands
ambassad0r, formand for den tyske delegation ved regeringskonferencen;

PR£SIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK:
Robert MARJOLIN, professor i retsvidenskab, nmstformand for den franske
delegation ved regeringskonferencen;
PR£SIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK:

V. BADINI CONFALONIERI, understatssekretmr i udenrigsministeriet, formand for den italienske delegation ved regeringskonferencen;

•
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•
HENDES KONGELIGE H0JHED STORHERTUGINDEN AF LUXEMBOURG:
Lambert SCHAUS, Storhertugdemmet Luxembourgs ambassader, formand
for den luxembourgske delegation ved regeringskonferencen;

HENDES MAJEST£T DRONNINGEN AF NEDERLANDENE:
J. LINTHORST HOMAN, formand for den nederlandske delegation ved
regeringskonferencen;

SOM, efter at de har udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god
og beherig form,

•

ER BLEVET ENIGE OM felgende bestemmelser, der knyttes som bilag til
Traktaken om oprettelse af Det Europreiske 0konomiske Frellesskab.

•

•
I/DK
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•
Kapitel 1

FELLESSKABETS EJENDOM, PENGEMIDLER,
AKTIVER OG FORRETNINGER

ARTIKEL 1

•

Frellesskabets lokaler og bygninger er ukrrenkelige. De er fritaget for
ransagning, rekvisition, beslaglreggelse og ekspropriation. Frellesskabets ejendom og aktiver kan ikke uden bemyndigelse fra Domstolen
til genstand
for tvangs!oranstaltninger, hvad enten disse er af administrativ eller judiciel.art.

ARTIKEL 2
Frellesskabets arkiver er ukrrenkelige.

ARTIKEL 3
Frellesskabet, dets aktiver, indtregter og
alle direkte skatter.
•

ejendom er fritaget for

Medlemsstaternes regeringer skal, hver gang det er muligt, trreffe egnede
forholdsregler med henblik
eftergivelse eller tilbagebetaling af indirekte
skatter og afgifter, der indgAr i prisen for fast ejendom eller
nAr
Frellesskabet til tjenestebrug foretager
hvis pris omfatter
skatter og afgifter af denne art. Anvendelsen af disse bestemmelser mA dog
ikke fordreje
inden for Frellesskabet.
Der

ingen fritagelse for afgifter, skatter og gebyrer, som

blot udg0r betaling for almennytt1ge offentlige ydelser •

•
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ARTIKEL 4

er fritaget for al told sAvel som for forbud og restriktioner
og
af ·genstande, der er bestemt til tjenestebrug; de saledes indferte genstande ma ikke afhrendes i det land, til hvilket de er blevet importeret - hverken mod eller uden vederlag - medmindre det
sker pa betingelser, som godkendes af det pagreldende lands regering .

•

er endvidere fritaget for al told samt for forbud og restriktioner vedrerende indf0rsel og
af dets publikationer.

Kapitel 2

MEDDELELSER OG PASSERSEDLER

•

ARTIKEL 5

institutioner skal med hensyn til deres tjenstlige meddelelser og forsendelse af alle deres dokumenter pa enhver Medlemsstats omrade
tilstas samme behandling som den
Stat tilstar diplomatiske reprresentationer.
institutioners tjenstlige korrespondance og andre tjenstlige meddelelser ma ikke vrere genstand for censur .

ARTIKEL6

•

Formrendene for Frellesskabets institutioner kan for disse institutioners
medlemmer og ansatte udstede passersedler, hvis form bestemmes af Radet, og
som skal anerkendes af Medlemsstaternes myndigheder som gyldig rejselegitimation. Di sse passersedler udstedes til tjenestemrend og andre ansatte i henhold
til betingelserne i den i Traktatens artikel 212 omhandlede
Kommissionen kan indga aftaler om anerkendelse af disse passersedler
som gyldig rejselegitimation pa tredjelands omrade.

•
I/DK
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•

Kapitel 3

MEDLEMMER AF FORSAMLINGEN

ARTIKEL 7
Forsamlingens medlemmer er hverken administrativt eller pA anden mAde
undergivet nogen begrrensning i deres bevegelsesfrihed pA vej til eller fra
Forsamlingens m0dested.

•

Med hensyn til toldforhold og valutakontrol tilstAs Forsamlingens medlemmer:
a) af deres egen regering samme lettelser, som tilstAs h0.jere tjenestemrend, der begiver sig til udlandet i midlertidigt officielt hverv,
b) af de 0vrige Medlemsstaters regeringer samme lettelser, som tilstAs
reprresentanter fra fremmede regeringer i midlertidigt officielt
hverv.

ARTIKEL 8

•

Forsamlingens medlemmer kan hverken efters0ges, tilbageholdes eller
retsligt forf0lges pA grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser
under udf0relsen af deres hverv.

ARTIKEL 9
Under Forsamlingens m0deperioder nyder medlemmerne:
a) pA deres eget lands omrAde de immuniteter, der tilstAs medlemmerne
af

derea lands lovgivende forsamling,

b) pA en anden Medlemsstats omrAde fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforf0lgning .

•
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•
De er ligeledes dcekket af immuniteten pA vej til eller fra Forsamlingens
m0dested.
Immuniteten kan ikke pAberAbes af et medlem, som gribes pA fersk gerning, og kan ikke hindre Forsamlingens ret til at ophceve et af dens medlemmers
immunitet.

Kapitel 4

MEDLEMSSTATERNES REPR£SENTANTER
SOM DELTAGER I
F£LLESSKABETS INSTITUTIONERS ARBEJDE

•

ARTIICEL 10

Medlemsstaternes reprcesentanter, som deltager i Fcellesskabets institutioners arbejde, sAvel som deres radgivere og tekniske eksperter nyder under ud0Velsen af deres hverv og under rejse til og fra m0destedet scedvan11ge privi1egier, immuniteter og lette1ser.
Denne artike1 finder ligeledes anvendelse pA medlemmerne a! Fce11esskabets rAdgivende organer.

•

Kapite1 5

F£LLESSKABETS TJENESTEMEND
OG 0VRIGE ANSATTE

ARTIKELll

De 1 Traktatens artikel 212 ncevnte tjenestemrend og 0vrige ansatte ska1,
uanset deres nationalitet, pA hver af Medlemsstaternes omrAder:
a) med forbehold a! bestemmelserne i Traktatens artikel 179 og 215
vcere fritaget for retsforf01gning for de i embeds medf0r foretagne

I/DK
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•

•

handlinger, herunder mundtlige og skriftlige ytringer; denne fritagelse grelder ogsA efter tjenesteforholdets opher,
b) sammen med deres mgtefmller og familiemedlemmer, der forserges af
dem, vmre fritaget for indvandringsrestriktioner og bestemmelser
om registrering af udlmndinge,
c) med hensyn til valuta- og omvekslingsbestemmelser nyde de samme lettelser, som smdvanligt indr0mmes tjenestemmnd i internationale organisationer,

•

d) have ret til ved deres tiltrmden af stillingen i det pAgmldende land
toldfrit at indfere deres bohave og ejendele fra det land, hvor de
sidst havde boprel, eller fra det land, hvori de er statsborgere, samt
ret til ved udlebet af deres tjenestetid i det pAgreldende land toldfri t at genudf0re deres. bohave og ejendele, i begge tilfalde under de
betingelser, som regeringen i det land, hvori retten ud0ves, mAtte
finde fornedne,
· e) have ret til toldfrit til personligt brug at indfere deres motorkaretaj, sAfremt det er erhvervet i deres sidste boprelsland eller
det land, hvor de er statsborgere, under de vilkAr, der gmlder pA
dette lands hjemmemarked, samt ret til toldfrit at genudfare det, 1
begge tilfrelde under forbehold af de betingelser, som reg eringen i
det pAgreldende land mAtte finde fornadne.

•

ARTIKEL 12

L0n, vederlag og honorarer, som Frellesskabet udbetaler sine tjenestemmnd og evrige ansatte, beska ttes til fordel for Fmllesskabet pA de betingelser og efter den fremgangsmAde, som fastsrettes af RAdet pA grundlag af forslag
fremsat af Kommissionen inden et ar efter Traktatens ikrafttrmden.
Tj enestemmndene og de avrige ansatte fritages for national beskatning
af len, vederlag og honorarer, som de modtager fra Frellesskabet.

ARTIKEL 13

tt

Frellesskabets tjenestemrend og evrige ansatte, som udelukkende med henblik pA virksomhed i Fmllesskabets tjeneste tager ophold pa en anden Medlemsstats omrAde end den Stat, hvori de ved deres tiltr reden i Fmllesskabets
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tjeneste havde boprel i skattemressig henseende, skal med hensyn til beskatning
af indkomst og formue og til arveafgift samt til anvendelsen af de mellem
lesskabets Medlemsstater indgAede overenskomster til undgAelse af dobbeltbeskatning af begge de nrevnte Stater betragtes, sam om de havde bevaret deres
tidligere
under
af, at denne var beliggende i en af
lesskabets Medlemsstater. Denne bestemmelse finder ligeledes anvendelse pA
i det omfang, denne ikke er selverhvervende, og pA b0rn, som de i
denne artikel
personer tager vare pA og fors0rger.
L0s0re, der tilh0rer de i foregAende stykke omhandlede personer, og som
befinder sig pA opholdslandets omrAde, fritages for arveafgift i denne Stat;
ved fastsrettelsen af sAdan afgift betragtes l0s0ret, med forbehold af tredjelands ret og af eventual anvendelse af bestemmelser i international e overenskomster vedr0rende dobbeltbeskatning, som om det befandt sig i den Stat, hvor
det skattemressige hjemsted findes.
En boprel, der udelukkende er erhvervet med henblik pA virksomhed i andre
internationale organisationers tjeneste, tages ikke i betragtning ved anvendelsen af denne artikels bestemmelser.

•

•

ARTIKEL 14
Inden et Ar efter Traktatens

fastlregger RAdet pA forslag

af Kommissionen med enstemmighed den ordning for sociale ydelser, som skal

grelde for

tjenestemrend og 0vrige ansatte.

ARTIKEL 15

•

PA forslag af Kommissionen og efter h0ring af andre interesserede institutioner, bestemmer RAdet, pA hvilke grupper af
tjeneste=d og
0vrige ansatte bestemmelserne i artiklerne 11, 12, stk. 2, og 13 finder anvendelse helt eller delvis.
Medlemsstaternes regeringer vil med
mellemrum blive underrettet om navn, stilling og adresse pA de tjenestemrend og 0vrige ansatte, der
tilh0rer disse grupper.

•
I/DK
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Kapitel 6

OG IMMUNITETER
FOR DE VED F£LLESSKABET OPRETTEDE REPR£SENTATIONER

ARTIKEL 16
Den Medlemsstat, pA hvis omrAde Fmilesskabets hovedsmde befinder sig,
indr0mmer de af tredjeland hoe Fmllesskabet akkredit erede reprresentationer
sedvanlig diplomatisk immunitet. ·

•

Kapitel 7

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ARTIKEL 17
Privilegier, immuniteter og lettelser indr0mmes Fmllesskabets tjenestemrend og 0vrige ansatte udelukkende i Fmllesskabets interesse.

•

Enhver af Frellesskabets institutioner skal ophreve den en tjenestemand
eller anden ansat tilstAede immunitet, sAfremt den sk0nner, at ophmvelse af
immuniteten ikke strider mod Fmllesskabets interesser •

ARTIKEL 18
Ved anvendelse af denne Protokol handler Frellesskabets institutioner
i gensidig forstdelse med de pdgreldende Medlemss t aters ansvarlige myndigheder.

ARTIKEL 19
Artik1erne 11-14 og 17 finder anvende1se

pA Kommissionens med1emmer •

•
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ARTIKEL 20

•

Artik1erne 11-14 og 17 finder anvende1se pA Domsto1ens dommere, genera1advokater, justitssekretar og assisterende referenter med forbeho1d af bestemme1serne i artike1 3 i Protoko11en om Domsto1ens Statut vedr0rende dommernes og genera1advokaternes fritage1se for retsforf01gning.

ARTIKEL 21
Denne Protoko1 finder 1ige1edes anvende1se pA Den europaiske Investeringsbank, pA med1emmerne af dens organer, pA dens persona1e og pA de reprasentanter for Med1emsstaterne, der de1tager i dens arbejde, dog med forbeho1d
af bestemme1serne i Protokollen om Bankens vedtagter.
Den europaiske Investeringsbank er i 0vrigt fritaget for a1le skatter
og lignende afgifter i anledning af dens oprettelse og af udvidelser af dens
kapital sAvel scm for de forskel1ige forma1iteter, som mAtte vare forbundet
hermed i det land, hvor den har sit srede. Tilsvarende ska1 dens opl0sning og
1ikvidation he1ler ikke give anledning til nogen skatteopkrrevning. Endelig
skal Bankens og dens organers arbejde, for sA vidt det ud0ves under de i vedtagterne fast1agte betingelser, ikke medf0re pA1reggelse af omsretningsafgifter.

TIL BEKR£FTELSE HERAF har undertegnede befuldmmgtigede underskrevet

denne Protokol.

i Bruxelles, den syttende april nitten hundrede og syvog-

•

•

ha1vtreds.
J. Ch. SNOY et d'OPPUERS

c.

F. OPHULS

Robert MARJOLIN
Vittorio BADIN!
Lambert SCHAUS

•

J. LINTHORST HOMAN

I/DK
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•

PROTOKOL
VEDR0RENDE
STATUTTEN FOR DET
EUROP£ISKE 0KONOMISKE
DOMSTOL

•

•
I/DK

•
DE H0JE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROP£ISKE
0KONOMISKE

•

SOM 0NSKER at fastsrette dert statut for Domstolen, der omhandles i denne
Traktats artikel 188,

HAR med dette mal for 0je UDPEGET som befuldmregtigede:

HANS YillJEST£T BELGIERNES KONGE:
Baron J. Ch. SNOY et d'OPPlfERS, generalsekret rer i 0konomi minist eriet,
formand for den belgiske delegation ved regeringskonferencen;

PR£SIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND:
Professor dr. Carl Friedrich OPHtiLS, Forbundsrepublikken Tysklands
ambassad0r, formand for den tyske delegation ved regeringskonferencen;

•

PR£SIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK:
Robert MARJOLIN, professor i r etsvidenskab, nres tformand f or den franske
delegation ved regeringskonferencen;

PR£SIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK:

V. BADINI CONFALONIERI, understatssekretrer i udenrigsministeriet,
formand for den italienske delegation ved regeringskonferencen;

•
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•
HENDES KONGELIGE H0JHED STORHERTUGINDEN AF LUXEMBOURG:
Lambert SCHAUS, Storhertugd0mmet Luxembourgs ambassad0r, formand for
den luxembourgske delegation ved regeringskonferencen;

HENDES MAJESTET DRONNINGEN AF NEDERLANDENE:

J. LINTHORST HOMAN, formand for den nederlandske delegation ved regeringskonferencen;

SOM, efter at have udvekslet deres fuldmagter og fundet dem 1 god og
beh0rig form,

•

ER BLEVET ENIGE OM f0lgende bestemmelser, der skal knyttes som bilag
til Traktaten om oprettelse af Det Europreiske 0konomiske Frellesskab.

•

•
I/DK
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•
ARTIKEL 1
Den 1 medf0r af Traktatens artikel 4 oprettede Domstol trmder sammen
og ud0ver sin virksomhed i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktaten
og i denne Statut .

•

AFSNIT I
Dommerne og generaladvokaterne

ARTIKEL 2

•

Enhver dommer skal, inden han pabegynder sin embedsvirksomhed, i et
offentligt retsm0de aflregge ed pa at ville udf0re sit hverv med fuldstrendig
upartiskhed og samvittighedsfuldhed og bevare tavshed om Domstolens radslagninger og afstemninger •

ARTIKEL 3
Dommerne er fritaget for retsforf0lgning. For sa vidt angar deres
embedshandlinger, herunder mundtlige og skriftlige ytringer, nyder de denne
immunitet ogsa efter oph0ret af deres embedsvirksomhed.
Domstolen kan i et plenarm0de ophreve immuniteten.

•

Indledes der efter immunitetens ophrevelse strafferetlig forf0lgning
mod en dommer, kan denne i enhver af Medlemsstaterne kun stilles for den ret,
der er kompetent til at behandle sager mod medlemmerne af landets 0verste
Domstol .
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ARTIKEL 4

Dommerne ma ikke varetage noget politisk e1ler administrativt hverv.

•

De ma ikke ud0ve nogen - l0nnet eller ul0nnet - erhvervsmressig virksomhed, medmindre Radet undtagelsesvis giver tilladelse hertil.
Ved deres tiltrffiden afgiver de en h0jtidelig forsikring, hvorefter de
under deres embedsvirksomhed og efter dennes oph0r vil overholde de forpligtelser, der f0lger med deres hverv, i Sffirdeleshed pligten til, efter at deres embedsvirksomhed er oph0rt, at udvise hmderlighed og tilbageholdenhed med hensyn
til overtagelse af visse hverv eller opnaelse af visse fordele.
I tvivlstilfrelde trmffer Domstolen afg0relse.

ARTIKEL 5

•

Bortset fra ordinrere nybesrettelser samt d0dsfald oph0rer en dommers
embedsvirksomhed ved fratrreden.
Ved en dommers fratrreden indgives afskedsans0gningen til Domstolens
prresident, der videresender den til Radets formand. Ved sidstnrevnte meddelelse
bliver embedet ledigt.
Bortset fra tilfrelde, hvor artikel 6 finder anvendelse, fungerer enhver
dommer i embedet, indtil hans efterf0lger er tiltrAdt.

ARTIKEL 6

•

En dommer kan hverken afskediges eller frakendes retten til pension
eller til andre fordele, der trreder 1 stedet herfor, medmindre han efter Domatolens dommeres og generaladvokaters enstemmige opfattelse ikke l rengere opfylder de n0dvendige forudsretninger el1er efterkommer de forpligtelser, der
f0lger med embedet. Den pagreldende dommer medvirker ikke ved sadanne

Justitssekretreren underretter Forsamlingens formand og Kommissionens
formand om Domstolens afg0relse og oversender den til Radets formand.
Safremt en dommer ved en sadan afg0relse afskediges fra sit embede,
bliver embedet ledigt ved meddelelsen til Radets formand.

I/DK
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•

•

ARTIKEL 7

Oph0rer en dommer med at ud0ve sit hverv inden embedsperiodens udl0b,
udnrevnes en efterf0lger for resten af perioden.

ARTIKEL 8

Bestemmelserne i artikel 2 - 7 finder anvendelse

•

generaladvokaterne.

AFSNIT II

Organisation

ARTIKEL 9

Justitssekretreren aflregger f or Domstolen ed pA at ville ud0ve sin
virksomhed med fuldstrendig upartiskhed og samvittighedsfuldhed og pA at
bevare tavshed om Domstolens rAdslagninger og afstemninger.

ARTIKEL 10

•

Domstolen udfrerdiger bestemmelser om afl0sning af justitssekretreren
for tilfrelde, hvor denne fAr forfald.

ARTIKEL 11

Til Domstolen knyttes tjenestemrend
andre ansatte,for at den skal
kunne ud0ve sin virksomhed. De er undergivet justitssekretreren under prresidentens tilsyn •

•
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•
ARTIKEL 12

Pa forslag af Domstolen kan Radet med enstemmighed tillade udnrevnelsen
af assisterende referenter og trreffe bestemmelse om deres stilling. De assisterende referenter kan pa vilkar, der fastsrettes i procesreglementet, kaldes
til at deltage i forberedelsen af sager, der er indbragt for Domstolen, og
til at samarbejde med den refererende dommer.
Til assisterende referenter vrelges personer, hvis uafhrengighed er uomtvistelig, og som kan dokumentere den n"dvendige juridiske egnethed; de udnrevnes
af RAdet. De aflregger for Domstolen ed pa at ville udf0re deres hverv med fuldstrendig upartiskhed og samvittighedsfuldhed og pA a t bevare tavshed om Domstolens radslagninger og afstemninger.

•

ARTIKEL 13

Dommerne, generaladvokaterne og justitssekretreren er forpligtet til at
have boprel ved Domstolens srede.

ARTIKEL 14

Domstolen ud0ver sin virksomhed vedvarende. Retsferiernes lrengde fastsrettes af Domstolen under hensyn til tjenestens krav.

ARTIKEL 15

•

Domstolens afgarelser kan kun gyldigt trreffes af et ulige antal dammere. De af Domstolen i plenarm0der trufne afg0relser er gyldige, nAr fem
dommere er til stede. Afdelingernes afgQirelser er kun gyldige, hvis de trreffes
af tre dommere; f!r en dommer i en afdeling forfald, kan en dommer fra en anden afdeling tilkaldes i h enhold til regler, der fastsrettes i procesreglementet.

•
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•

ARTIKEL 16

Dommerne og generaladvokaterne kan ikke deltage i afgerelsen af nogen
sag, hvori de tidligere har
som befuldmregtiget,
eller advokat
for en af parterne, eller hvorom de har
udtale sig som medlem af en ret
eller en undersegelseskommission eller i anden egenskab.

kan
han
kat
med

•

Mener en dommer eller en generaladvokat, at han af srerlige grunde ikke
deltage i afg0relsen eller i unders0gelsen af en bestemt sag, underretter
prresidenten herom . Finder prresidenten, at en dommer eller en generaladvoaf srerlige grunde i en bestemt sag ikke ber beklrede retten eller fremkomme
forslag til afgerelser, ger han den
bekendt hermed •

der vanskeligheder
fer Domstolen afgerelse.

anvendelsen af denne artikel, trref-

En part kan ikke begrere sammensretningen af Domstolen eller af en af
dens afdelinger rendret under
vrere sig af en dommers nationalitet
eller af, at der ikke til Domstolen eller en af dens afdelinger er knyttet
nogen dommer af partens nationalitet.

AFSNIT III

RettergangsmAden

•

ARTIKEL 17

Stater
sam Frellesskabets institutioner reprresenteres for Domstolen
af en befuldmregtiget, der udpeges for hver enkelt sag; den befuldmregtigede
kan bistds af en
eller af en afvokat, der har beskikkelse i en af
l'ledlemsstaterne.
Andre parter skal reprresenteres af en advokat, der har beskikkelse i en
af Medlemsstaterne.

•

De befuldmregtigede,
og advokater, der m0der for Domstolen, nyder
der fastsrettes i procesreglementet, de rettigheder og garantier, der er nedvendige for, at de kan udeve deres hverv uafhrengigt •
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Domstolen skal i henhold til procesreglementets bestemmelser over for
de rAdgivere og advokater, der meder for den, have de befejelser, der normalt
tilkommer domstole.
Lrerere ved hejere lrereanstalter, der er statsborgere i Medlemsstater,
hvis lovgivning tillader dem at vrere rettergangsfuldmregtige, nyder for Damstolen samme rettigheder, som i denne artikel indremmes advokater.

ARTIKEL 18
Retsforhandlingerne for Domstolen opdeles i to etadier: et skriftligt
og et mundtligt.
Den skriftlige forhandling omfatter overgivelsen til parterne og til de
institutioner 1 Frellesskabet, hvis beslutninger omtvistes, af strevninger,
indlreg, svarskrifter og erklreringer tillige med eventuelle replikker og duplikker samt af alle pAberAbte bilag og aktstykker eller af bekrreftede genparter
deraf.
Overgivelsen varetages af justitssekretreren i den rrekkefalge og inden
for de frister, der er fastsat 1 procesreglementet.
Den mundtlige forhandling omfatter oplresningen af den rapport, der forelregges af den refererende dommer, Domstolens pAher af de befuldmregtigede,
r!dgiverne og advokaterne samt af generaladvokatens forslag til afgerelser
og, i pAkommende tilfrelde, afheringen af vidner og sagkyndige.

ARTIKEL 19
Sag anlregges ved Domstolen ved indlevering af stmvning til justitssekretreren. Strevningen skal angive sagsegerens navn og boprel, underskriverens
stilling, den part, mod hvem strevningen udtages, segsmAlets genstand, p!standene og en kort fremstilling af eagsm!lsgrundene.
Strevningen ledsages i p!kommende tilfrelde af det aktstykke, der begreres
kendt ugyldigt, eller i det i Traktatens artikel 175 nrevnte tilfrelde af dokumentation vedrerende tidspunktet for den opfordring, der omhandles i nrevnte
artikel. Er disse dokumenter ikke vedlagt strevningen, opfordrer justitssekretreren vedkommende part til at fremskaffe dem inden en passende frist; sagsmAlet kan ikke afvises, ford i forholdet f0rst bringes i orden efter klagefristens udleb.
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•

ARTIKEL 20
I de i Traktatens artikel 177 omhandlede tilfrel de pAhviler det den
nationale ret, der beslutter at udsrette en sag og retter henvendelse til Domstolen, at oversende denne beslutning til Domstolen. Domstolens justitssekretrer giver herefter meddelelse om beslutningen til sagens parter, Medlemsstaterne og Kommissionen og tillige til RAdet, hvis den retsakt, hvis gyldighed eller
fortolkning omtvistes, hidrerer fra RAdet.

•

Parterne, Medlemsstaterne, Kommissionen og i pAkommende tilfrelde RAdet
kan inden to mAneder fra sidstnrevnte meddelelse til Domstolen indgive indlreg
eller andre skriftlige udtalelser .

ARTIKEL 21
Domstolen kan forlange, at parterne fremlregger ethvert dokument og meddeler enhver oplysning, som den finder enskelig. I tilfrelde af vregring fasts l Ar Domstolen dette udtrykkeligt.
Domstolen kan ligeledes afkrreve Medlemsstaterne og de institutioner, der
ikke er parter i retssagen, enhver oplysning,som den finder n0dvendig for sagens behandling.

•

ARTIKEL 22
Domstolen kan til enhver tid efter eget valg betro enkeltpersoner, grupper, bureauer, kommissioner eller organer den opgave at foretage en sagkyndig
undersegelse.

ARTIKEL 23
Der kan afh0res vidner i overensstemmelse med procesreglementets bestemmelser.

ARTIKEL 24

•

Domstolen kan pA vilkAr, der fastsrettes i procesreglementet, over for
udeblevne vidner udeve de bef0jelser, der sredvanligt tilkommer domstole, og
kan ikende b0der.
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•
ARTIKEL 25

Vidner og sagkyndige kan afh0res under ed ved benyttelse af den edsformular, der er foreskrevet i procesreglementet, eller pA den mAde, der er
fastsat i vidnets eller den sagkyndiges nationale lovgivning.

ARTIKEL 26

Domstolen kan beslutte, at et vidne eller en sagkyndig skal afh0res
for den ret, i hvis omrAde vidnet eller den sagkyndige har boprel.
Denne beslutning tilstilles i overensstemmelse med procesreglementets
bestemmelser vedkommende ret til udf0relse. De dokumenter, der udfrerdiges i
forbindelse med udf0relsen af denne retsanmodning, skal i henhold til samme
bestemmelser sendes tilbage til Domstolen.

•

Domstolen pAtager sig de hermed forbundne udgifter, men kan i pAkommende
tilfrelde pAlregge sagens parter disse omkostninger.

ARTIKEL 27

Hver Medlemsstat anser vidners eller sagkyndiges edsbrud som den tilsvarende lovovertrredelse begAet for en national ret i et civilt s0gsmAl.
Efter Domstolens anmeldelse indleder vedkommende Medlemsstat retsforf0lgning
mod gerningsmanden for den kompetente nationale ret.

•

ARTIKEL 28

Retsm0derne er offentlige, medmindre Domstolen af egen drift eller pA
begrering af parterne, af vregtige grunde, trreffer anden bestemmelse.

ARTIKEL 29

Under retsforhandlingerne kan Domstolen afh0re de sagkyndige, vidnerne
samt parterne selv. De sidstnrevnte kan dog kun forhandle mundtligt gennem
deres rettergangsfuldmregtige.

I/DK
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•

•
ARTIKEL 30

Om hvert retsm0de f0res en retsbog, der underskrives af prresidenten 9g
justitssekretreren.

ARTIKEL 31

Retslisten fastlregges af prresidenten •

•

ARTIKEL 32

Domstolens rAdslagninger og afstemninger er og forbliver hemmelige.

ARTIKEL 33

Dommene skal begrundes. De skal angive navnene pA de dommere, der har
medvirket ved afg0relsen.

ARTIKEL 34

•

Dommene underskrives af prresidenten og justit ssekretreren. De afsiges i
et offentligt retsm0de.

ARTIKEL 35

Domstolen trreffer afg0relse om sagsomkostningerne.

ARTIKEL 36

Under anvendelse af en summarisk fremgangsmAde, der fastlregges i procesreglementet, og som i forn0dent omfang kan afvige fra visse af bestemmelserne
i denne Statut, kan Domstolens prresident, pA begrering trreffe afg0relse enten

•
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om udsrette1se som nevnt i Trakta;ens artike1 185, eller om anvendelse af forel0bige forholdsregler som rirevnt i artike1 186, e1ler om udsrette1se af tvangsfuldbyrde1se i overensstemmelse med artikel 192, sidste stykke.

•

I tilfrelde af prresidentens forfald trreder en anden dommer i hans sted
i overensstemme1se med bestemmelserne i procesreg1ementet.

Afg0re1ser, der trreffes af prreside.n ten eller af dennes stedfortrreder,
er kun fore10bige og foregriber pA ingen mAde Domsto1ens afg0re1se i hovedsagen.

ARTIKEL 37
Med1emsstaterne og Fre1lesskabets institutioner kan indtrrede i retstvister, der er indbragt for Domsto1en.

•

Samme ret ti1kommer a11e andre personer, der godtg0r at have en berettiget interesse i afg0re1sen af en for Domstolen indbragt retstvist med undtage1se af retstvister me11em Medlemsstater, mellem Frellesskabets institutioner eller mellem Medlemsstater pA den ene side og Frellesskabets institutioner
pA den anden side.
PAstande, der fremsrettes i en begrering om intervention, kan kun gA ud
pA at underst0tte en af parternes pAstande.

ARTIKEL 38

•

Undlader den, der beh0rigt er indstrevnt, at indgive svarskrift, afsiges
der en udeblivelsesdom imod ham. Inden en mAned efter forkyndelsen af dom i
sagen kan der fremsendes indsigelse imod den. Medmindre Domstolen trreffer anden bestemmelse, har en sAdan fremsendelse af indsigelse ikke opsrettende
virkning pA fuldbyrdelsen af udeblivelsesdommen.

ARTIKEL 39
Medlemsstaterne, Frelles skabets institutioner og alle andre fysiske
eller juridiske personer kan i tilfrelde og pA vilkAr, der fastsrettes i procesreglementet, rejse tredjemandsindsigelse mod dommen i en sag, i hvilken de
ikke er blevet tilvarslet, hvis dommen g0r indgreb i deres rettigheder.
I/DK
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•

•

.ARTIKEL 40
OpstAr der vanskeligheder vedr0rende betydni ngen og rrekkevidden af en
dom, tilkommer det Domstolen at fortolke denne pA begrering af en part eller
en af Frellesskabets institutioner, der godtg0r at have en berettiget interesse heri.

ARTIKEL 41

•

En pdd0mt sag kan kun begreres genoptaget af Domstolen, hvis der fremkommer en faktisk omstrendighed af afg0rende betydning, der inden dommens afsigelse var ukendt for Domstolen og for den part, der begrerer sagen genoptaget •
Genoptagelsessagen indledes med en kendelse, hvorved Domstolen udtrykkeligt fastslar tilstedevrerelsen af en ny faktisk omstrendighed, anerkender , at
denne har de egenskaber, der kan begrunde en genoptagelse af sagen, og erklrerer, at begreringen derfor kan im0dekommes.
Begrering om genoptagelse kan ikke fremsrettes s enere end 10 Ar efter
dommens afsigelse.

ARTIKEL 42

•

Srerlige frister, der tager hensyn til afstandene, fastsrettes i procesreglementet •
Overskridelse af fristerne bevirker intet retstab, nar den pagreldende
part godtg0r, at der foreligger omstrendigheder, som ikke kunne f or udses,
eller force majeure.

ARTIKEL 43

•

Krav mod Fellesskabet, der st0ttes p! ansvar uden for kontraktsforhold,
forreldes fern ar efter, at den omstrendighed, der ligger til grund for kravet,
er indtradt. Forreldelsen afbrydes enten ved indgivelse af strevning til Damstolen, eller ved at den skadelidte forud g0r sit krav greldende over for vedkommende institution i Frellesskabet. I sidstnrevnte tilfrelde skal sag anlregges
inden den frist af to m!neder, der omhandles i artikel 173; i pdkommende tilfrelde finder bestemmels erne i artikel 175, stk. 2, anvendelse.

- 297 -

I/DK

•

ARTIKEL 44
Det i Traktatens artikel 188
procesreglement for Domstolen skal
foruden de i denne Statut indeholdte bestemmelser indeholde alle 0vrige forskrifter, der er n!lldvendige for dens anvendelse og om forn0dent dens udfyld.ning.

ARTIKEL 45
RAdet kan ved en med enstemmighed truffet afg!llrelse foretage de udfyldende tillempninger af bestemmelserne i denne Statut , der viser sig n!lldvendige Bom f0lge af foranstaltninger, som RAdet mAtte have truffet i henhold
til Traktatens artikel 165, sidste stykke.

•

ARTIKEL 46
Umiddelbart efter
udpeger RAdets formand ved lodtrrekning
de dommere og generaladvokater, hvis embeder efter forl!llbet af den f!llrste
3 Ars-periode skal
i henhold til Traktatens artikel 167, stk. 2
og 3.

TIL BEKR£FTELSE HERAF har de undertegnede
denne Protokol.

underskrevet

UDF£RDIGET i Bruxelles, den syttende april nitten hundrede og syvoghalvtreds.

•

J. Ch. SNOY et d'OPPUERS

C. F. OPHULS
Robert MARJOLIN
Vittorio BADINI
Lambert SCHAUS
J. LINTHORST HOMAN

•
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•

•
III

KONVENTION

•

•

•

•
GENNEMF0RELSESKONVENTION
VEDR0RENDE
DE OVERS0ISKE LANDES
OG TERRITORIERS ASSOCIERING
MED F.U.LESSKAEET

•

•

•

DE H0JE KONTRAHERENDE PARTER,
SOM 0NSKER at
f0relseskonvention,

den .i Traktatens artikel 136 omhandlede Gennem-

ER BLEVET ENIGE OM f0lgende bestemmelser, der knyttes som bilag til
Traktaten:

ARTIKEL 1

•

!lledlemsstaterne del tager pA de i det f0lgende fastsatte vilkAr i foranstaltninger, der kan fremme den sociale og 0konomiske udvikling i de lande
og territorier, der er nrevnt i Traktatens Bilag IV, ved en indsats i tilslutning. til de bestrrebelser,. som ud:(oldes af de ansvarlige myndigheder i disse
lande og territorier.
Ned dette mAl for 0je oprettes en Udviklingsfond for de overs0iske
lande og territorier, til hvilken Medlemsstaterne i en femArig periode indbetaler de i denne Konventions Bilag A fastsatte Arlige bidrag.
Fonden bestyres af Kommissionen.

ARTIKEL 2

•

I forstAelse med de stedlige myndigheder eller befolkningens reprresentation i de pAgreldende lande og territorier forelregger de ansvarlige myndigheder i disse lande og territorier Kommissionen sAdanne sociale og 0konomiske
projekter, som s0ges finansieret af Frellesskabet.

ARTIKEL 3
Kommissionen fastsretter hvert Ar almindelige planer for anvendelsen afde
midler, som er til
i henhold til denne Konventions Bilag B,
de

forskellige grupper af projekter •

•
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De almindelige planer omfatter projekter til finansiering af
a) visse sociale institutioner, isrer hospi t aler, institutter for undervisning, teknisk forskning, og for erhvervsvejledning samt fremme af
befolkningernes faglige uddannelse;

•

b) investeringer af almen interesse i erhvervsvirksomheder, som har direkte tilknytning til gennemf0relsen af et program for produktive og
konkrete udviklingsprojekter.

ARTIKEL 4
Ved begyndelsen af hvert
trreffer
med kvalificeret
flertal efter h0ring af Kommissionen beslutning om de bel0b, der skal anvendes
til finansiering
a) af de i artikel 3, litra a, omhandlede sociale institutioner,
b) af de i artikel 3, litra b, nrevnte investeringer af almen interesse
i erhvervsvirksomheder.

•

beslutning b0r tage sigte pd en .hensigtsmressig geografisk fordeling af de midler, der er til rAdighed.

ARTIKEL 5
(1) Kommissionen trreffer afg0relse om fordelingen af de midler, der er
til rAdighed i henhold til artikel 4, litra a, mellem de forskellige ans0gninger om finansiering af sociale institutioner.

(2) Kommissionen udarbejder forslag til finansiering af de investeringsprojekter, som den tager i betragtning i henhold til artikel 4, litra b.
Den meddeler

disse fors lag.

Hvis ingen Medlemsstat inden en mAneds forl0b forlanger, at
til behandling, betragtes forslagene som godkendt.

•

tager dem op

Hvis de tages op til behandling i Rddet, trreffer dette inden to mAneder afg0relse med kvalificeret fler tal.
(3) De bel0b, som ikke er anvist i l0bet af et Ar, overf0res til de

fi!Jlgende

I/DK
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•

•

(4) De anviste bel0b stilles til rAdighed for de myndigheder, som er
ansvarlige for arbe jdets gennemf0r·e1se. Kommissionen pAser, at bel0bene anvendes til de vedtagne formAl og under de bedst mulige 0konomiske betingelser.

ARTIKEL 6
PA forslag af Kommissionen
med kvalificeret flertal
inden seks mAneder efter Traktatens
de
retningslinjer
for indkaldelse og overf0rael af bidragene, for budgetreglerne og for forvaltningen af Udviklingsfondens midler •

•

ARTIKEL 7
Det kvalificerede flertal, der nrevnes i artiklerne 4, 5 og 6,
67 stemmer. De enkelte Medlemsstater rAder over f0lgende antal stemmer:
Belgien

11

Tyskland

33

Frankrig

33

Italien

11

Luxembourg

•

Nederlandene

1
11

ARTIKEL 8
I hvert land eller territorium udstrffikkes etableringsretten gradvis til
at omfatte statsborgere og selskaber i de Medlemsstater, der ikke opretholder
srerlige forbindelser med det
land eller territorium. I l0bet af det
f0rste Ar, i hvilket denne Konvention finder anvendelse,
RAdet med
kvalificeret flertal pA forslag af Kommissionen de nrermere retningslinjer herfor pA en sAdan mAde, at enhver forskelsbehandling gradvis oph0rer i l0bet af
overgangsperioden •

•
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ARTIKEL

9

4lt

I samhandelen mellem Medlemsstaterne og disse lande og territorier grelder de toldbestemmelser, der er fastsat i Traktatens artikler 133 og 134.

ARTIKEL lo
I denne Konventions gyldighedsperiode anvender Medlemsstaterne i

deres
samhandel med disse lande og territorier de bestemmelser i det kapitel af Traktaten, der omhandler ophrevelse af de kvantitative restriktioner mellem Medlemsstaterne, som de i samme periode anvender i deres indbyrdes forbindelser,

ARTIKEL 11
(1) I hvert land eller territorium, hvor der findes indf0rselskontingen-

4lt

ter, skal, et fu- efter denne Konv·e ntions ikraf'ttrreden, de kontingenter, der er
oprettet over for andre Stater end den, som dette land eller territori um har
srerlige forbindelser med, omdannes til globalkontingenter, scm de andre Medlemsstater uden forskelsbehandling har adgang til. Fra samme tidspunkt forh0jes
disse kontingenter
i henhold til bestemmelserne i Traktatens artikel
32 og artikel 33, stk. (1), (2), (4), (5), (6) og (7).
(2) Udg0r globalkontingentet for en ikke-liberaliseret vare mindre end
af' et lands eller territoriums samlede indf0rsel, fastsrettes senest et
efter nalrVC!lrende Konventions ikrafttrreden et kontingent, som svarer til 7% af
denne indf0rsel, og som
forh0jes i henhold til de i stk. (1) nrevnte bestemmelser.

7%

(3) Er der i et land eller territorium ikke indr0mmet indf0rselskontingent for visse varer, fastlregger Kommiss i onen ved en beslutning
for
fastsrettelse og udvidelse af .de kontingenter, der stfu- dbne for de 0vrige Medlemsstater.

4lt

ARTIKEL 12
I det omfang, Medlemsstaternes indf0rselskontingenter grelder for indf0rsel hidr0rende
fra en Medlemsstat, der har srerlige forbindelser med
et land eller territorium, som fra dette land eller territorium, udg0r den
del af indf0rslen, der hidr0rer fra de omhandlede lande og territorier, et
globalkontingent, der beregnes pd grundlag af indf0rselsstatistikken. Dette

4lt
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•

kontingent fastsffittes i l0bet af det f0rste Ar, i hvilket denne Konvention finder anvendelse, og forh0jes i henhold til de i artikel 10 fastsatte
bestemmelser.

ARTIICEL 13

•

Bestemmelserne i artikel 10 er ikke til hinder for de forbud eller restriktioner vedr0rende indf0rsel, udf0rsel eller transit, som er begrundet i
hensynet til den offentlige Sffidelighed, den offentlige orden, den offentlige
sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og .sundhed, beskyttelse af
planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkffiologisk Vffirdi eller til beskyttelse af industrial og kommerciel ejendomsret •
Disse forbud eller restriktioner mA dog hverken udg0re et middel til vilkArlig
forskelsbehandling eller en skjult begrffinsning af handelen.

ARTIKEL 14

Efter nffirVffirende Konventions udl0b og indtil de associeringsbestemmelser,
der skal grelde for en ny periode, er fastsat, skal indf0rselskontingenterne·i
disse lande og territorier pAden ene side og i Medlemsstaterne pA den anden
side, for sA vidt angAr varer med oprindelse i disse lande og territorier, forblive pA det niveau, der er fastsat for det femte Ar. Den ordning, som ved ud10bet af det femte Ar gffilder for etableringsretten, opretholdes ligeledes •

•

ARTIICEL 15

(1) For indf0rsel fra tredjeland af ubrffindt kaffe til Italien og Beneluxlandene og af bananer til Forbundsrepublikken Tyskland, indr0mmes toldkontingenter i henhold til de bestemmelser, der er fastsat i de til denne Konvention
knyttede Protokoller.
(2) Hvis Konventionen udl0ber, inden en ny aftale er afsluttet, skal
der, indtil denne ny aftale er indgAet, indr0mmes Medlemsstaterne toldkontingenter med hensyn til bananer, kakaob0nner og ubrrendt kaffe, som kan komme
ind under de ved begyndelsen af anden etape greldende toldsatser, og som skal

•
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svare til indf0rselskvanta fra tredjeland i l0bet af det sidste Ar, for hvilket
der foreligger statistiske oplysninger .

•

Disse kontingenter forh0jes i pAkommende tilfrelde proportionalt med forbrugsstigningen i de importerende lande.
(3) De Medlemsstater, som indr0mmes toldkontingenter, der kan komme ind
under de ved Traktatens ikrafttrreden greldende toldsatser i henhold til Protokollerne vedr0rende indf0rs el af ubrrendt kaffe og bananer fra tredjeland, har
ret til for disse varer i stedet for den i foregAende stykke nrevnte ordning at
opretholde disse toldkontingenter pA det niveau, de har nAet ved Konventionens
oph0r.
Disse kontingenter forh0jes i pAkommende tilfrelde under de i stk. (2) nrevnte
betingelser.
(4) ·Efter anmodning fra de pAgreldende Stater f astsretter Kommissionen
st0rrelsen af de i ovenstAende stykker omhandlede toldkontingenter.

•

ARTIKEL 16
Bes temmelserne i arti klerne 1 - 8 i denne Konvention finde r anvendelse
pA Algeriet og pA de franske over s0iske departementer.

ARTIKEL 17

Med forbehold af anvendelsen af bestemmelserne i artiklerne 14 og 15
indgAs denne Konvention for et tidsr um af fern Ar.

•
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•

Bi1ag A, omhand1et i Konventionens artike1 1

•
Pro center

Ferste

Andet
Ar

Tredje

Fjerde
Ar

Femte

Ialt

1o%

12 ,5%

16,5%

22,5%

38,5%

1oo%

11,55

15,75

26,95

7o

33

45

77

Lande
Be1gien

7

8,75

2o

25

Ita1ien

4

5

6,6o

9

Luxembourg

o,125

o,15625

o,2o625

o,28125

Neder1andene

7

8, 75

Frankrig

•

i mi11ioner EBU-enheder

Tysk1and

2o

25

15, 4o
o,48125

2oo
4o
1,25

11,55

15,75

26,95

33

45

77

2oo

7o

Bz omhandlet i Konventionens artike1 3

Procenter

•

•

Ferste
Ar

Andet
Ar

Tredje
Ar

Fjerde
Ar

Femte
Ar

Ialt

lo%

12,5%

16,5%

22,5%

38,5%

1oo%

3o

Overseiske
lande og
territorier
med tilknytning til
Belgien

i millioner EBU-enheder

3

3,75

4,95

6,75

11,55

Frankrig

51,125

63,9o6

84,356

115,o31

196,832

!tali en

o,5

o,625

o,825

1,125

1,925

5

Neder1andene

3,5

4,375

5, 775

7,875

13,475

35
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511,25

I/DK

•

•
PROTOKOL
VEDR0RENDE TOLDKONTINGENT
FOR INDF0RSEL AF BANANER
(ex 08.01 i Bruxelles-Nomenklaturen)

•

•
I/DK

•

DE H0JE KONTRAHERENDE PARTER·
ER BLEVET ENIGE OM f0lgende bestemmelser, der knyttes som bilag til Konventionen:
(1) Fra den i Traktatens artikel 23, stk. (1), litra b, nevnte f0rste
tilnmrmelse af de ydre toldsatser og indtil udl0bet af anden etape indr0mmes
Forbundsrepublikken Tyskland et Arligt toldfrit indf0rselskontingent, som svarer til 90% af de i 1956 indf0rte mrengder med fradrag af de mmngder, der h1dr0rer fra de i Traktatens artikel 131 omtalte lande og territorier.

•

(2) Fra udl0bet af anden etape og indtil udl0bet af tredje etape andrager dette kontingent.80% af den ovenfor nrevnte mrengde •

(3) De i ovennavnte stykke fastsatte Arlige kontingenter forh0jes med
50% af forskellen mellem de samlede indf0rte mrengder i det foregAende Ar og
de mrengder, som er blevet 1ndf0rt i 1956.

SAfremt den samlede indf0rsel er faldet i forhold til 1956, kan det ovennavnte
Arl1ge kontingent i den 1 stk. (1) navnte periode ikke overstige 90% af indf0rslen 1 det foregAende Ar og i den i stk. (2) navnte periode ikke overstige
80% af indf0rslen 1 det foregAende Ar.
(4) Fra tidspunktet for den falles toldtarifs fuldstandige gennemf0relse
andrager kontingentet 75% af indf0rslen i 1956. Dette kontingent forh0jes after

•

reglerne i stk. (3), f0rste afsnit •
SAfremt indf0rslen er faldet i forhold til 1956, kan ovennavnte Arlige kontingent ikke overstige 75% af indf0rslen i det foregAende Ar.
PA forslag af Kommissionen trmffer RAdet med kvalificeret flertal beslutn1ng
om afskaffelse eller andring af dette kontingent •

•
- 313 -

I/DK

•
(5) Den indf0rselsmrengde for
1956, med fradrag af indf0rslen fra de
i Traktatens artikel 131 noovnte lande og territorier, som i henhold til ovennoovnte bestemmelser skal tjene som grundlag for beregningen af kontingenterne,
er 290.000 tons.
(6)
disse lande og territorier ikke ser sig i stand til fuldt ud
at levere de mrengder, som Forbundsrepublikken Tyskland 0nsker, erkloorer de
greldende Medlemsstater sig rede til at give deres samtykke til en tilsvarende
forh0jelse af det tyske toldkontingent.

UDFERDIGET i Rom, den femogtyvende marts nitten hundrede og syvoghalvtreds.
P. H. SPAAK

J. Ch. SNOY et d'OPPUERS

ADENAUER

HALLSTEIN

PINEAU

M. FAURE

Antonio SEGNI

Gaetano MARTINO

BECH

Lambert SCHAUS

J. LUNS

J. LINTHORST HOMAN

Samtidig med undertegnelsen af denne Protokol har den befuldmmgtigede
for Forbundsrepublikken Tyskland i sin regerings navn fremsat f0lgende erklrering, som de 0vrige befuldmregtigede har taget til ef terretning:

•

•

Forbundsrepublikken Tyskland erklrerer sig rede til at opmuntre foranstaltninger, som fra privat tysk side
blive truffet med henblik
at
fremme salget i Forbundsrepublikken af bananer fra de associerede overs0iske
lande og territorier.
Med dette
for 0je skal der
snart som muligt indledes forhandlinger mellem erhvervskredsene i de forskellige lande, som er interesseret i levering og afsretning af bananer.

•
I/DK
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•

PROTOKOL
VEDR0RENDE TOLDKONTINGENT
FOR INDF0RSEL AF UBR£NDT KAFFE
(ex 09.01 1 Bruxelles-Nomenklaturen)

•

•

I/DK

•
DE H0JE KONTRAHERENDE PARTER
ER BLEVET ENIGE OM f0lgende bestemmelser, der knyttes som bilag til Kor. ventionen:
A. Vedr0rende Italien

•

I den f0rste periode af de overs0iske landes og territoriers associering
med Frellesskabet, og efter at den f0rste rendring af toldsatserne har fundet
sted i overensstemmelse med artikel 23 i Traktaten, grelder ved indf0rsel af ubrrendt kaffe fra tredjeland til italiensk omrade de toldsatser, der anvendes
ved Traktatens ikrafttrreden, dog h0jst for et arligt kontingent, der svarer til
den samlede indf0rsel af ubrrendt kaffe fra tredjeland til Italien i l0bet af
aret 1956.
Fra det sjette ar efter Traktatens ikrafttrreden og indtil udl0bet af
anden etape nedsrettes det i foregaende stykke nevnte oprindelige toldkontingent
med 2o%.
Fra begyndelsen af tredje etape og under hele dens varighed fastsrettes
toldkontingentet til 5o% af det oprindelige kontingent.

•

Fra overgangsperiodens udl0b og for et tidsrum af fire ar kan der for op
til 2o% af det oprindelige kontingent ved indf0rslel af ubrrendt kaffe til
Italian fortsat benyttes de toldsatser, som blev anvendt i dette land ved Traktatens ikrafttrreden,
Kommissionen unders0ger, om den i foregaende stykke nrevnte procentsats
og frist er berettigede.
Traktatens bestemmelser finder anvendelse pa de mrengder, der indf0res ud
over de ovennrevnte kontingenter •

•
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B. Vedr0rende Benelux-landene

•

Fra begyndelsen af anden etape og under hele dens varighed kan indf0rsel til Benelux-landene af ubrrendt kaffe fra tredjeland fortsat ske toldfrit
indtil et kvantum pA 85% af den samlede indfersel af ubrrendt kaffe i det sidste
Ar, for hvilket der foreligger statistik.
Fra begyndelsen af tredje etape og under hele dens varighed nedsrettes
den i foregAende stykke nrevnte toldfri import til 5o% af det samlede kvantum
ubrrendt kaffe, som blev indf0rt i l0bet af det sidste Ar, for hvilket der foreligger statistilc.
Traktatens bestemmelser finder anvendelse pA de mrengder, der indf0res
ud over de ovennrevnte kontingenter.

•
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•

•

•
KONVENTION
VEDR0RENDE F£LLES INSTITUTIONER FOR

DE EUROP£ISKE F£LLESSKABER

•

•

I/DK

•

HANS MAJEST£T BELGIERNES KONGE, PR£SIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN
TYSKLAND, PR£SIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK, PR£SIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE
REPUBLIK, HENDES KONGELIGE H0JHED STORHERTUGINDEN AF LUXEMBOURG, HENDES
MAJEST£T DRONNINGEN AF NEDERLANDENE,
HVEM DET LIGGER PA SINDE at undgA, at flere institutioner varetager
ligeartede opgaver inden for De
som de har oprettet,

•

HAR BESLUTTET for disse Frellesskaber at oprette visse frelles institutioner og har med dette mAl for 0je udpeget som befuldmregtigede:

HANS f1AJEST£T BELGIERNES KONGE:
Paul-Henri SPAAK, udenrigsminister,
Baron J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, generalsekretmr i 0konomiministeriet,
formand for den belgiske delegation ved regeringskonferencen;

PR.tSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND:
Dr. Konrad ADENAUER, forbundskansler,
Professor dr. Walter HALLSTEIN,

•

i udenrigsministeriet;

PR£SIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK:
Christian PINEAU, udenrigsminister,
Maurice FAURE, statssekretrer i udenrigsministeriet;
PR£SIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK:
Antonio SEGNI, ministerprmsident,
Professor Gaetano MARTINO, udenrigsminister;

•
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HENDES KONGELIGE H0JHED STORHERTUGINDEN AF LUXEMBOURG:

•

Joseph BECH, stats- og udenrigsminister,
Lambert SCHAUS,
ved regeringskonferencen;

formand for den luxembourgske delegation

HENDES MAJEST£T DRONNINGEN AF NEDERLANDENE:
Joseph LUNS, udenrigsminister,
J. LINTHORST HOMAN, formand for den nederlandske delegation ved

regeringskonferencen;

SOM, after at have udvekslet dares fuldmagter og fundet dem 1 god
og beherig form,

•

ER BLEVET ENIGE OM f0lgende bestemmelser:

•

I/DK

•
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AFDELING I
Forsamlingen

•

ARTIKEL 1
Den myndighed og de
som Traktaten om oprettelse af Det
Europreiske 0konomiske Fre11esskab og Traktaten om oprette1se af Det Europreiske
Atomenergifre11esskab ti11regger Forsamlingen, ud0ves pa de betingelser, der
er fastsat i de to Traktater, af en eneste Forsamling, der sammensrettes og
u1peges som fastsat de1s i artikel 138 i Traktaten om oprettelse af Det Europreiske 0konomiske Fre11esskab, dels 1 artike1 108 i Traktaten om oprettelse
af Det Europreiske Atomenergifrellesskab.

ARTIKEL

•

2

(1) Sa snart den i foregaende artikel omhandlede eneste Forsamling
pabegynder sin virksomhed, trreder den i stedet for den frelles Forsamling,
der er nrevnt i artikel 21 i Traktaten om oprettelse af Det Europreiske Kulog Sta1frellesskab. Den ud0ver den myndighed og de
der ved den
nrevnte Traktat er tillagt Den fre11es Forsamling, i overensstemmelse med de
i Traktaten fastsatte bestemmelser.
(2) Fra det tidspunkt, den i foregaende artike1 omhand1ede eneste
Forsamling pabegynder sin virksomhed, ophreves derfor artikel 21 i Trakta ten
om oprettelse af Det Europreiske Kul- og Stalfrellesskab og erstattes af f01gende bestemmelser:

•
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•
"ARTIKEL 21

(1) Forsamlingen
af de1egerede, der af Parlamenterne udpeges blandt deres medlemmer i overensstemmelse med den af hver Medlemsstat fastsat t e
(2) De delegeredes antal fastsrettes som f 0lger:
Belgien
Tyskland
Frankrig
Italien

14

Nederlandene

14

36
36
36
6

•

(3) Forsamlingen udarbejder forslag til afholdelse af almindelige
direkte valg if0lge en i alle Medlemsstater ensartet fremgangsmAde,
fastsretter herom med enstemmighed forskrifter, som det henstiller til Medlemsstaterne at vedtage 1 overensstemmelse med deres forfatningslllalssige bestemmelser . "

•

I/DK

•
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•
·AFDELING II
Domstolen

ARTIKEL 3

•

De bef0jelser, som Traktaten om oprettelse af Det Europreiske 0konomiske
Frellesskab og Traktaten om oprettelse af Det Europreiske Atomenergifrellesskab
tillregger Domstolen, ud0ves pa de i disse Traktater fastlagte bet1nge1ser af
en eneste Domstol, der sammensrettes og udpeges som fastsat i artik1erne
165-167 i Traktaten om oprette1se af Det
0konomiske Frellesskab
og 1 artiklerne 137-139 i Traktaten om oprette1se af Det Europreiske Atomenergifrellesskab.

ARTIKEL 4
(1) Sa snart den i foregdende art1kel omhand1ede eneste Domsto1 pdbegynder sin virksomhed, trreder den 1 stedet for den Domstol, der er nrevnt i
artike1 32 1 Traktaten om oprette1se af Det Europreiske Kul- og Stdlfrellesskab.
Den ud0ver de bef0je1ser, der er til1agt denne Domstol ved den nrevnte Traktat,
i overensstemme1se med de 1 Traktaten fastsatte bestemmelser.
•

Prres1denten for den i foregdende artikel omhandlede eneste Domstol ud0ver de
bef0jelser, der ved Traktaten om oprettelse af Det Europreiske Kul- og Stdlfrellesskab er tillagt prresidenten for den ved denne
oprettede Domstol.
(2) Fra det tidspunkt, den i foregaende artikel omhandlede eneste
Domstol pabegynder sin virksomhed,

•
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•
a) ophreves derfor artikel 32 i Traktaten om oprettelse af Det Europaiske
Kul- og StAlfrellesskab og erstattes af f0lgende bestemmelser:
11

ARTIKEL 32
Domstolen bestAr af syv dommere.

Retten srettes af samtlige Domstolens medlemmer. Dog kan Damstolen af sin midte oprette afdelinger, der beklredes af tre eller
fern dommere, scm har til opgave at forestA visse unders0gelser eller
at 1;1-fg0re visse arter af sager pA betingelser, der fastsrettes i et
herem udfrerdiget reglement.
Retten srettes altid af samtlige Domstolens medlemmer ved afg0relsen af de sager, der er indbragt af en Medlemsstat eller en af
Frellesskabets institutioner samt af prrejudicielle sp0rgsmAl, der forelregges Domstolen i henhold til artikel 41.

•

PA Domstolens begrering kan RAdet med enstemmighed for0ge antallet af dommere og foretage de forn0dne rendringer af stk. 2 og 3
samt af artikel 32 b, stk. 2."

"ARTIKEL 32 a
Domstolen bistAs af to generaladvokater.
Generaladvokaten skal med fuldstrendig upartiskhed og uafhrengighed offentligt fremsrette begrundede forslag til afg0relse af de sager, der forelregges Domstolen, og derved bistA denne ved udf0relsen
af dens opgave, sAledes scm den er fastsat 1 artikel 31.

•

PA Domstolens begrering kan RAdet ved
vedtagelse for0ge antallet af generaladvokater og foretage de heraf f0lgende n0dvendige rendringer a£ artikel 32 b, stk. 3. 11

I/DK
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•

•
"ARTIK.EL 32 b

Til dommere og generaladvokater vrelges personer, hvis uafhrengighed er uomtvistelig, og som i deres hjemland opfylder betingelserne for at indtage de hejeste dommerembeder, eller som er jurister,
hvis faglige kvalifikationer er almindeligt anerkendt. De udnrevnes
af Medlemsstaternes regeringer efter frelles overenskomst for et
tidsrum af seks Ar.

•

Hvert tredje Ar finder en delvis nybesrettelse af dommerembederne sted. Der afgAr skiftevis tre og fire dommere. De tre dommere,
der afgAr efter forlebet af de ferste tre Ar, udpeges ved lodtrrekning.
Hvert tredje Ar finder en delvis nybesrettelse af generaladvoka-ternes embeder sted. Den generaladvokat, der afgAr efter forlebet
af de ferste tre Ar, udpeges ved lodtrrekning.
De afgAende dommere og generaladvokater kan genudnrevnes.
Dommerne vrelger af deres midte for et tidsrum af tre Ar Domstolens prresident. Denne kan genvrelges."

•

II

ARTIKEL 32 c

Domstolen udnrevner sin justitssekretrer og trreffer bestemmelse
om hans stilling."

b) ophreves derfor bestemmelserne i denne Protokol, der er knyttet til
Traktaten om oprettelse af Det Europreiske Kul- og StAlfrellesskab,
og som vedrerer Statutten for Domstolen, i det omfang de strider
mod artiklerne 32-32 c i denne Traktat •

•
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•
AFDELING III

Det 0konomiske og sociale Udvalg

ARTIKEL 5

(1) De'opgaver, som Traktaten om oprettelse af Det
0konomiske Frellesskab og
om oprettelse af Det
Atomenergifrellesskab tillregger Det 0konomiske og sociale Udvalg, varetages pA de 1 de
to Traktater fastlagte betingelser af et eneste 0konomisk og socialt Udvalg,
der sammensrettes og udpeges som fastsat i artikel 194 i Traktaten om oprettelse af Det
0konomiske Frellesskab og i artikel 166 i Traktaten om
oprettelse af Det Europreiske Atomenergifrellesskab.

•

(2) Det 1 foregAende stykke omhandlede eneste 0konomiske og sociale

Udvalg skal omfatte en faglig sektion og kan omfatte kompetente underudvalg
for de omr&der eller sp0rgsm&l, der henh0rer under Traktaten om oprettelse
af Det
Atomenergifrellesskab.
(3) Bestemmelserne 1 artikel 193 og 197 i Traktaten om oprettelse af
Det
0konomiske Frellesskab finder anvendelse pA det 1 stk. (1)
omhandlede eneste 0konomiske og sociale Udvalg.

•

AFDELING IV

Finansieringen af disse institutioner

ARTIKEL 6

Driftsudgifterne for den eneste Forsamling, den eneste Domstol og det
eneste 0konomiske og sociale Udvalg fordeles lige mellem de pAgreldende Frellesskaber.
I/DK
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•

•
Nrermere forskrifter for gennemf0relsen af denne artikel fastsettes ved
frelles overenskomst af de kompetente myndigheder for hvert Frellesskab.

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

•

ARTIKEL 7
Denne Konvention skal ratificeres af De
Kontraherende Parter i
overensstemmelse med deres forfatningsmressige bestemmelser. Ratifikationsdokumenterne deponeres hos Den Italienske Republiks Regering.
Denne Konvention trreder i kraft samtidig med Traktaten om oprettelse a f
Det Europreiske 0konomiske Frellesskab og Traktaten om oprettelse af Det Europreiske Atomenergifrellesskab •

•

ARTIKEL 8
Denne Konvention, udarbejdet i et eksemplar pA fransk, italiensk, nederlandsk og tysk, hvilke fire tekster har samme gyldighed, deponeres i Den Italienske Republiks Regerings arkiver. Denne Regering fremsender en bekrreftet
afskrift til hver af de 0vrige Signatarstaters Regeringer •

•
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•
TIL BEKR£FTELSE HERAF har undertegnede befuldmmgtigede underskrevet
denne Konvention.
UDF£RDIGET i Rom, den femogtyvende marts nitten hundrede og syvoghalvtreds.
P. H. SPAAK

J. Ch. SNOY e t d 'OPPUERS

ADENAUER

HALLSTEIN

PINEAU

M. FAURE

Antonio SEGNI

Gaetano MARTINO
Lambert SCHAUS

. BECH

J. LUNS

•

J. r.INTHORST HOMAN

•

•
I/DK
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•
FRA

REGERINGSKONFERENCEN VEDR0RENDE
Fh:LLESMARKFJ)ET
OG
EURATOM

•

•

I/DK

•
REGERINGSKONFERENCEN VEDR0RENDE F£LLESMARKEDET OG EURATOM, nedsat i
Venedig den 29. maj 1956 af udenrigsministrene for Kongeriget Belgien,
Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Den Italienske Republik,
Storhertugd0mmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene, der har fortsat
arbejdet i Bruxelles, og som efter afslutningen af dette er t rAdt sammen i
Rom den 25. marts 1957, HAR FASTLAGT F0LGElnDE TEKSTER:

•

•

•

I

1.

TRAKTAT om oprettelse af Det Europreiske 0konomiske Frellesskab, og
dertil h0rende bilag,

2.

Protokol vedr0rende vedtregterne for Den europreiske Investeringsbank,

3.

Protokol vedr0rende den tyske indenrigshandel og de dermed f orbundne
problemer,

4.

Protokol om visse bestemmelser angAende Frankrig,

5.

Protokol vedr0rende Italien,

6.

Pr otokol vedr0rende Storhertugd0mmet Luxembourg,

7.

Protokol vedr0rende varer med oprindelse i og indf0rt fra bestemte
lande, og som ved indf0rsel til en af Medlemsstaterne indr0mmes en srerlig ordning,

8.

Protokol vedr0rende den ordning, der skal finde anvendel s e pA varer,
som henh0rer under Det Europreiske Kul- og StAlfrellesskab, med hensyn
til Algeriet og Den Franske Republiks overs0iske departementer ,

9.

Protokol vedr0rende mineralolier og visse mineraloliederivater,
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•
10.

Protokol vedrerende anvendelsen af Traktaten om oprettelse af Det
Europreiske 0konomiske Frellesskab pa Kongeriget Nederlandenes ikkeeuropeiske dele,

11..

Gennemferelseskonvention vedrerende de overseiske landes og territoriers associering med Frellesskabet, og dertil herende bilag

12.

Protokol vedrerende toldkontingent for indfersel af bananer,

13.

Protokol vedrerende toldkontingent for indfersel af ubrrendt kaffe.

II
1.

TRAKTAT om oprettelse af Det Europreiske Atomenergifrellesskab, og
dertil herende bilag,

2.

Protokol vedrerende anvendelsen af Traktaten om oprettelse af Det
Europreiske Atomenergifrellesskab pa de ikke-europreiske dele af
Kongeriget Nederlandene.

•

III
KONVENTION vedrerende frelles institutioner for De Europreiske Frellesskaber.

•

I forbindelse med undertegnelsen af disse tekster har Konferencen vedtaget de nedenfor opregnede erklreringer, der knyttes til denne akt:
1.

Frelleserklrering vedrerende samarbejdet med Stater, som er medlemmer
af de internationale organisationer,

2.

Frelleserklrering vedr0rende Berlin,

3.

Programerklrering med henblik pa associeringen af franc-omradets selvstrendige lande med Det Europreiske 0konomiske Frellesskab,

•
I/DK
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•

4.

Programerklrering med henblik pa Kongeriget Libyens associering med
Det Europreiske
Frellesskab,

5.

Programerklrering
Somaliland, som for tiden er under
Den Italienske Republiks formynderskab,

6.

Programerklrering med henblik pa Surinams og De nederlandske Antillers
associering med Det Europreiske 0konomiske Frellesskab.

Konferencen har endvidere taget de nedenfor opregnede erklreringer, der
knyttes til denne akt, til efterretning:

•

1.

Erklrering fra Regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland vedr0rende
begrebet "tyske statsborgere",

2.

Erklrering fra Regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland vedr0rende
Traktaternes anvendelse pa Berlin,

3.

Erklrering fra Regeringen for Den Franske Republik vedr0rende ans0gninger om patenter, der angar viden, som er underkastet bestemmelser om
hemmeligholdelse af hensyn til forsvaret.

Endelig har Konferencen besluttet senere at udarbejde:

•

1.

Protokol vedr0rende Statutten for Det Europreiske 0konomiske Frellesskabs Domstol,

2.

Protokol
og immuniteter,

3.

Protokol vedrerende Statutten for Det Europreiske Atomenergifrellesskabs Domstol,

4.

Protokol vedrerende Det Europreiske Atomenerg ifrellesskabs privilegier

Det Europreiske 0konomiske Frellesskabs privilegier

og immuniteter •

•
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•
Protokollerne 1 og 2 skal udg0re bilag til Traktaten om oprettelse af
Det Europreiske 0konomiske Frellesskab, og Protokollerne 3 og 4 skal udg0re
bilag til Traktaten om oprettelse af Det Europreiske Atomenergifrellesskab.

TIL BEKR£FTELSE HERAF har undertegnede befuldmregtigede underskrevet
denne Slutakt.
1

Rom, den femogtyvende marts nitten hundrede og syvog-

halvtreds.
P. H. SPAAK

J. Ch. SNOY et d'OPPUERS

ADENAUER

HALLSTEIN

PINEAU

M.

Antonio SEGNI

Gaetano MARTINO

BECH

Lambert SCHAUS

J. LUNS

J. LINTHORST HOMAN

•

FAURE

•

•
I/DK
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•
F£LLESERKLIERING
vedr0rende
samarbejdet med Stater,
som er medlemmer af de internationale organisationer

•

REGERINGERNE FOR KONGERIGET BELGIEN, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,
DEN F.RANSKE REPUBLIK, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, STORHERTUGD0MMET LUXEMBOURG
OG KONGERIGET NEDERLANDENE,

SOM PA TIDSPUNKTET FOR undertegnelsen af Traktaterne om oprettelse dem
imellem af Det Europreiske 0konomiske Frellesskab og af Det Europreiske Atomenergifrellesskab,

ERKENDER det ansvar, de patager sig for Europas fremtid ved at forene
deres markeder, ved at tilnrerme deres 0konomier til hinanden og ved pa dette
omrade at fastlregge principperne for og den nrermere udformning af en frelles
politik,

•

INDSER, at deres oprettelse af en indbyrdes toldunion og af et snrevert
samarbejde om den fredelige udvikling af atomenergien, begge effektive midler
til 0konomisk og social !remgang, b0r bidrage til fremme ikke alene af deres
egen, men ogsa af andre landes velstand,
0NSKER at lade disse lande fa del i de herved abnede muligheder for
ekspansion,
ERKLERER SIG REDE TIL straks ved disse Traktaters ikrafttrreden at indga aftaler med de andre lande - isrer inden for rammerne af de internationale
organisationer, hvoraf de er medlemmer - med henblik pa at na disse mAl af
frelles interesse og pa at sikre den harmoniske udvikling af al handel •

•
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•
F£LLESERKL£RING
vedr0rende
Berlin

REGERINGERNE FOR KONGERIGET BELGIEN, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,
DEN FRANSKE REPUBLIK, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, STORHERTUGD0MMET LUXEMBOURG
OG KONGERIGET NEDERLANDENE,

•

SOM TAGER Berlins srerlige stilling og n0dvendigheden af at yde denne by
den frie verdens st0tte I BETRAGTNING,
SOM 0NSKER at bekrrefte deres solidaritet med Berlins befolkning,

VIL G0RE DERES INDFLYDELSE G£LDENDE inden for Frellesskabet med henblik

pa at sikre, at alle sadanne foranstaltninger trmffes, som er n0dvendige for
at lette Berlins 0konomiske og sociale stilling, fremme dens udvikling og sikre dens 0konomiske stabilitet.

•

•
I/DK
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•
PROGRAMERKL£RING
med henblik pA
associeringen af franc-omrAdets selvstmndige lande
med Det Europreiske 0konomiske Frellesskab

•

REGERINGERNE FOR KONGERIET BELGIEN, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,
DEN FRANSKE REPUBLIK, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, STORHERTUGD0MMET LUXEMBOURG
OG KONGERIGET NEDERLANDENE,

SOM TAGER de aftaler og overenskomster af 0konomisk, finansiel og
valutamressig karakter, der er afsluttet mellem Frankrig og franc-omrAdets
0vrige selvstmndige lande, I BETRAGTNING,

SOM 0NSKER at opretholde og styrke de traditionelle handelsforbindelser mellem Det Europreiske 0konomiske Frellesskabs Medlemsstater og disse
selvstrendige lande og at bidrage til sidstnrevnte 0konomiske og sociale udvikling,

•

ERKL£RER SIG REDE TIL, sA snart Traktaten er trAdt i kraft, at foreslA
disse lande forhandlinger med henblik pA afslutning af overenskomster om
0konomisk associering med Frellesskabet .

•
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•
PROGRAMERKL£RING
med henblik pA
Kongeriget Libyens associering
med Det Europreiske 0konomiske Frellesskab

REGERINGERNE FOR KONGERIGET BELGIEN, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,
DEN FRANSKE REPUBLIK, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, STORHERTUGD0MMET LUXEMBOURG
OG KONGERIGET NEDERLANDENE,

•

SOM TAGER de ekonomiske forbindelser, der bestAr mellem Italien og
Kongeriget Libyen, I BETRAGTNING,
SOM 0NSKER at opretholde og styrke de traditionelle handelsforbindelser mellem Frellesskabets Medlemsstater og Kongeriget Libyen og at bidrage
til Libyens ekonomiske og sociale udvikling,
ERKL£RER SIG REDE TIL, sA snart Traktaten er trAdt i kraft, at foreslA
Kongeriget Libyen forhandlinger med henblik pA afslutning af overenskomster
om ekonomisk associering med Frellesskabet.

4lt

•
I/DK
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•
PROGRAMERKLERING
vedr121rende
Somaliland, som for tiden er under
Den Italienske Republiks formynderskab

••

REGERINGERNE FOR KONGERIET BELGIEN, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,
DEN F"RANSKE REPUBLIK, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, STORHERTUGD0MMET LUXEMBOURG
OG KONGERIGET NEDERLANDENE,
SOM 0NSKER - i forbindelse med undertegnelsen af Traktaten om oprettelse
af Det
0konomiske Frellesskab - at fastlregge rrekkevidden af denne
Traktats artikler 131 og 227, da den italienske administration, if121l ge artikel
24 i overenskomsten om formynderskab vedr121rende territoriet Somali land, for
dette omrddes vedkommende oph121rer den 2. dec ember 1960,

•

•

3R BLEVET ENIGE OM at forbeholde de myndigheder, som efter dette tidspunkt vil vrere ansvarlige for Somalilands udenrigsanliggender, retten til
at bekrrefte dette omrAdes associeri ng med Frellesskabet, og erklrerer sig rede
til i ?Akommende tilfrelde at foreslA disse myndigheder forhandlinger med henblik pi afslutning af overenskomster om 121konomisk as sociering med Frellesskabet •
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•
PROGRAMERKL£RING
med henblik p!i
Surinams og De nederlandske Antillers associering
med Det Europreiske 0konomiske Frellesskab

REGERINGERNE FOR KONGERIGET BELGIEN, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,
DEN FRANSKE REPUBLIK , DEN ITALIENSKE REPUBLIK, STORHERTUGD0MMET LUXEMBOURG
OG KONGERIGET NEDERLANDENE,

•

SOM TAGER de strerke blind, der forener Kongeriget Nederlandenes enkelte
dele, I BETRAGTNING,

SOM 0NSKER at opretholde og styrke de traditionelle handelsforbindelser
mellem p!i den ene side Det Europreiske 0konomiske Frellesskabs Medlemsstater
og p!i den anden Surinam og De nederlandske Antiller og at bidrage til disse
landes
og sociale udvikling,

ERKL£RER SIG REDE TIL, s!i snart Trakta ten er tr!idt i kraft, after
Kongeriget Nederlandenes anmodning at indlede forhandlinger med henblik p!i
afslutning af overenskomster om Surinams og De nederlandske Antillers 0konomiske associering med Frel1esskabet.

•

•
I/DK
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•
ERKL£RING
fra

REGERINGEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAMD
vedr0rende

•

begrebet "tyske statsborgere"

damtidig med undertegnelsen af Traktaten om oprettelse af Det Europreiske
0konomiske Frellesskab og Traktaten om oprettelse af Det Europreiske Atomenergifrellesskab afgiver Regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland f0lgende erklrering:
"For
vidt
Forbundsrepublikken Tyskland skal der ·ved statsborgere
alle tyskere,
som dette begreb er defineret
i dens grundlov."

•

•
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•
ERKL£RING
fra

REGERINGEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND
vedr0rende
Traktaternes anvendelse pA Berlin

•

Regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland f orbeholder sig ret til ved
deponeringen af sine ratifikationsdokumenter at erklrere, at Traktat en om oprettelse af Det Europreiske 0konomiske Frellesskab og Traktaten om oprettelse
af Det Europreiske Atomenergifrellesskab finder tilsvarende anvendelse pA
Land Berlin.

•

•
I/DK
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•
ERK1£iUNG
fra
RBGERINGEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK
vedr121rende

•

ans121gninger om patenter, cl.er angar viden,
som er underkastet bestemmelser om hemmeligholdelse
af hensyn til forsvaret

DEN FRANSKE REPUBLIKS REGERING,

SOM TAGER bestemmelserne i artiklerne 17 og 25, stk. (2), i Traktaten
om oprettelse af Det Europreiske Atomenergifrellesskab, I BETRAGTNING,

•

•

ERKL£RER SIG REDE TIL at trreffe sadanne administrative foranstaltninger
og at forelregge det franske Parlament forslag til en sadan lovgivning , at det
straks fra Traktatens ikrafttrooden sikres, at patentans121gninger , der angar
hemmelig viden, i overens stemmelse med sredvanlig praksis, tages til f 0lge ved
meddelelse af patenter, der ledsages af et midl ertidigt forbud mod of fentligg0relse •
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