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NOTE BY THE SECRETARIAT

Under Article 102 of the Charter of the United Nations every treaty and every international agree-
ment entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall,
as soon as possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a
treaty or international agreement subject to registration which has not been registered may invoke that
treaty or agreement before any organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I),
established regulations to give effect to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859,
p. VIII).

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in
the regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the
Member State submitting an instrument for registration that so far as that party is concerned the instru-
ment is a treaty or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an
instrument submitted by a Member State, therefore, does not imply ajudgement by the Secretariat on the
nature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the understanding of the
Secretariat that its action does not confer on the instrument the status of a treaty or an international
agreement if it does not already have that status and does not confer on a party a status which it would
not otherwise have.

Unless otherwise indicated, the translations of the original texts of treaties, etc., published in this
Series have been made by the Secretariat of the United Nations.

NOTE DU SECRtTARIAT

Aux termes de 'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout trait6 ou accord international
conclu par un Membre des Nations Unies apr~s l'entrre en vigueur de la Charte sera, le plus t6t possible,
enregistr6 au Secretariat et publi6 par lui. De plus, aucune partie b un trait6 ou accord international qui
aurait dQ 6tre enregistr6 mais ne 'a pas 6td ne pourra invoquer ledit trait6 ou accord devant un organe des
Nations Unies. Par sa resolution 97 (I), l'Assemblre gdnrrale a adopt6 un r~glement destin6 bL mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du r~glement, vol. 859, p. IX).

Le terme « trait6 et l'expression « accord international n'ont 4W drfinis ni dans la Charte ni dans
le r~glement, et le Secretariat a pris comme principe de s'en tenir A la position adoptre A cet 6gard par
l'Etat Membre qui a prrsent6 l'instrument b 'enregistrement, A savoir que pour autant qu'il s'agit de cet
Etat comme partie contractante l'instrument constitue un trait6 ou un accord international au sens de
l'Article 102. I1 s'ensuit que 'enregistrement d'un instrument prrsent6 par un Etat Membre n'implique,
de la part du Secretariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute
autre question similaire. Le Secretariat considilre donc que les actes qu'il pourrait etre amen6 A accomplir
ne conf~rent pas A un instrument la qualit6 de < trait6 > ou d'< accord international > si cet instrument
n'a pas drjb cette qualit6, et qu'ils ne conf~rent pas A une partie un statut que, par ailleurs, elle ne
poss&lerait pas.

Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des traitrs, etc., publirs dans ce Re-
cuei ont 6t6 6tablies par le Secretariat de l'Organisation des Nations Unies.
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[DUTCH TEXT - TEXTE NIERLANDAIS]

VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN,

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK,

ZUNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE,

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN IERLAND,

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

ZUNE KONINKLUKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN,

DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIIK VAN

GROOT-BRIrANNIE EN NOORD-IERLAND,

VASTBESLOTEN een nieuwe etappe te markeren in bet proces van Europese integratie waarmee een

aanvang is gemaakt met de oprichting van de Europese Gemeenschappen,

HERINNEREND aan het historisch belang van de begindiging van de deling van het Europese continent

en de noodzaak solide grondslagen voor de opbouw van bet toekomnstige Europa te leggen,

BEVESTIGEND hun gehechtheid aan de beginselen van vrijheid, democratie en eerbiediging van de

mensenrechten en de fundamentele vrijheden en van de rechtsstaat,

Vol. 1759, 1-30615
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VERLANGEND de solidariteit tussen hun volkeren te verdiepen met inachtneming van hun geschiedenis,

cultuur en tradities,

VERLANGEND de democratische en doelmatige werking van de Instellingen verder te ontwikkelen, ten

einde hen in staat te stellen de hun toevertrouwde taken beter uit te voeren, in Un enkel institutioneel

kader,

VASTBESLOTEN de versterking en de convergentie van bun economiegn te verwezenlijken en een

economische en monetaire unie tot stand te brengen met, overeenkomstig het bepaalde in dit Verdrag,

6n enkele en stabiele munteenheid,

VASTBESLOTEN de economische en sociale vooruitgang van bun volkeren te bevorderen in bet kader

van de voltooiing van de interne markt en van versterkte cohesie en milieubescherming, en een beleid

te voeren dat er borg voor staat dat de vooruitgang op bet gebied van de economische integratie en de

vooruitgang op andere terreinen gelijke tred met elkaar houden,

VASTBESLOTEN voor de onderdanen van bun landen een gemeenschappelijk burgerschap in te voeren,

VASTBESLOTEN een gemeenschappelijk buitenlands en vefligheidsbeleid te voeren met inbegrip van

de bepaling op termijn van een gemeenschappelijk defensiebeleid dat mettertijd tot een

gemeenschappelijke defensie zou kunnen leiden, daarbij de Europese identiteit en onafhankelijkheid

versterkend, ten einde vrede, veiligheid en vooruitgang in Europa en in de wereld te bevorderen,

BEVESTIGEND bun doelstelling bet vrije verkeer van personen te vergemakkelijken en tegelijkertijd

tevens de veiligheid en zekerheid van hun volkeren te waarborgen, door in dit Verdrag bepalingen inzake

justitie en binnenlandse zaken op te nemen,

VASTBESLOTEN voort te gaan met bet proces van totstandbrenging van een steeds hechter verbond

tussen de volkeren van Europa, waarin besluiten zo dicht mogelijk bij de burgers worden genomen in

overeenstemming met bet subsidiariteitsbeginsel,

MET HET OOG OP verdere stappen die moeten worden gezet om de Europse integratie te bevorderen,

Vol. 1759, 1-30615
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HEBBEN BESLOTEN een Europese Unie op te richten en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden

aangewezen :

ZUNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN,

Mark EYSKENS,

Minister van Buitenlandse Zaken;

Philippe MAYSTADT,

Minister van Financidn;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN,

Uffe ELLEMANN-JENSEN,

Minister van Buitenlandse Zaken;

Anders FOGH RASMUSSEN,

Minister van Economische Zaken;

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

Hans-Dietrich GENSCHER,

Bondsminister van Buitenlandse Zaken;

Theodor WAIGEL,

Bondsminister van Financidn;

DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK,

Antonios SAMARAS,

Minister van Buitenlandse Zaken;

Efthymios CHRISTODOULOU,

Minister van Economische Zaken;

Vol. 1759, 1-30615
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ZUINE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE,

Francisco FERNANDEZ ORDOFEZ,

Minister van Buitenlandse Zaken

Carlos SOLCHAGA CATALAN,

Minister van Economische Zaken en Financidn;

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK,

Roland DUMAS,

Minister van Buitenlandse Zaken

Pierre BEREGOVOY,

Minister van Economische Zaken, Financien en Begroting;

DE PRESIDENT VAN IERLAND,

Gerard COLLINS,

Minister van Buitenlandse Zaken;

Bertie AHERN,

Minister van Financidn;

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

Gianni DE MICHELIS,

Minister van Buitenlandse Zaken;

Guido CARLI,

Minister van de Schatkist;

Vol. 1759. 1-30615



8 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1993

ZIJNE KONINKLUKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG,

Jacques F. POOS,

Vice-Minister-President,

Minister van Buitenlandse Zaken

Jean-Claude JUNCKER,
Minister van Financidn ;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN,

Hans van den BROEK,

Minister van Buitenlandse Zaken

Willem KOK,

Minister van Financidn

DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK,

Jo~o de Deus PINHEIRO,

Minister van Buitenlandse Zaken

Jorge BRAGA de MACEDO,

Minister van Financi~n ;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET

GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-TERLAND

VERENIGD KONINKRIJK VAN

The Rt. Hon. Douglas HURD,

Minister van Buitenlandse Zaken en Gemenebestzaken;

The Hon. Francis MAUDE,

Financiel Secretaris van de Schatkist;

DIE, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten, overeenstemming

hebben bereikt omtrent de volgende bepalingen :
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TITEL I

GEMEENSCHAPPELUKE BEPALINGEN

ARTIKEL A

Bij dit Verdrag richten de Hoge Verdragsluitende Partijen te zamen een Europese Unie op, hierna "Unie"

te noemen.

Dit Verdrag markeert een nieuwe etappe in het proces van totstandbrenging van een steeds hechter

verbond tussen de volkeren van Europa, waarin de besluiten zo dicht mogelijk bij de burger worden

genomen.

De Unie is gegrond op de Europese Gemeenschappen, aangevuld met bet beleid en de

samenwerkingsvormen die bij dit Verdrag worden ingesteld. Zij heeft tot taak de betrekkingen tussen

de Lid-Staten en tussen de volkeren van de Lid-Staten samenhangend en solidair te organiseren.

ARTIKEL B

De Unie stelt zich ten doel

- bevordering van een evenwichtige en duurzame economische en sociale vooruitgang, met name door

de totstandbrenging van een ruimte zonder binnengrenzen, door de versterking van de economische

en sociale samenhang en door de oprichting van een economische en monetaire unie die uiteindelijk

een gemeenschappelijke munt inhoudt, overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag ;

- bevestiging van de identiteit van de Unie op bet internationale vlak, met name door de

tenuitvoerlegging van een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, met inbegrip van de

bepaling op termijn van een gemeenschappelijk defensiebeleid, dat mettertijd tot een

gemeenschappelijke defensie zou kunnen leiden ;

- versterking van de bescherming van de rechten en de belangen van de onderdanen van de Lid-Staten

van de Unie door de instelling van een burgerschap van de Unie ;

- ontwikkeling van een nauwe samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken;

Vol. 1759, 1-30615
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- volledige handhaving en verdere ontwikkeling van het acquis communautaire ten einde volgens de

procedure van artikel N, lid 2, na te gaan in hoeverre het beleid en de samenwerkingsvormen die

bij dit Verdrag zijn ingesteld herziening behoeven om de doeltreffendheid van de mechanismen en

Instellingen van de Gemeenschap te verzekeren.

De doelstellingen van de Unie worden verwezenlijkt zoals bepaald in dit Verdrag, onder de voorwaarden

en volgens het tijdschema waarin dit Verdrag voorziet, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel

zoals omschreven in artikel 3 B van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

ARTIKEL C

De Unie beschikt over ddn institutioneel kader dat de samenhang en de continuTteit van het optreden

gericht op het verwezenlijken van de doestellingen van de Unie verzekert, en tegelijk het acquis

communautaire in acht neemt en ontwikkelt.

De Unie zorgt in het bijzonder voor de samenhang van haar gehele externe optreden in het kader van

haar beleid op het gebied van externe betrekkingen, veiligheid, economie en ontwikkeling. De Raad en

de Commissie zijn verantwoordelijk voor het verzekeren van deze samenhang. Zij dragen, overeen-

komstig hun onderscheiden bevoegdheden, zorg voor de tenuitvoerlegging van dat beleid.

ARTIKEL D

De Europese Raad geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Unie en stelt de algemene

politieke beleidslijnen vast.

De Europese Raad is samengesteld uit de Staatshoofden en Regeringsleiders van de Lid-Staten en de

Voorzitter van de Commissie. Zij worden bijgestaan door de Ministers van Buitenlandse Zaken van de

Lid-Staten en door een lid van de Commissie. De Europese Raad komt ten minste tweemaal per jaar

bijeen, onder voorzitterschap van het Staatshoofd of de Regeringsleider van de Lid-Staat welke het

voorzitterschap van de Raad uitoefent.

De Europese Raad brengt na elk van zijn bijeenkomsten verslag uit aan het Europees Parlement en legt

aan het Europees Parlement ook een schriftelijkjaarverslag voor betreffende de vorderingen die de Unie

heeft gemaakt.
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ARTIKEL E

Het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en het Hof van Justitie oefenen hun bevoegdheden uit

onder de voorwaarden en ter verwezenlijking van de doelstellingen die zijn vastgesteld in enerzijds de

bepalingen van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en van de verdragen en

akten waarbij deze zijn gewijzigd of aangevuld, en anderzijds de andere bepalingen van dit Verdrag.

ARTIKEL F

1. De Unie eerbiedigt de nationale identiteit van haar Lid-Staten, waarvan de regeringsstelsels op

democratische beginselen gebaseerd zijn.

2. De Unie eerbiedigt de grondrechten, zoals die worden gewaarborgd door het op 4 november 1950

te Rome ondertekende Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de

fundamentele vrijheden en zoals zij uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de Lid-Staten

voortvloeien, als algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht.

3. De Unie voorziet zich van de middelen die nodig zijn om haar doelstellingen te verwezenlijken en

haar beleid ten uitvoer te leggen.

Vol. 1759, 1-30615
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TITEL II

BEPALINGEN HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VERDRAG

TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

MET HET OOG OP DE OPRICHTING VAN

DE EUROPESE GEMEENSCHAP

ARTIKEL G

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap wordt gewijzigd overeenkomstig

de bepalingen van dit artikel, ten einde een Europese Gemeenschap op te richten.

A. In het gehele Verdraa

1) worden de woorden "Europese Economische Geneenschap" vervangen door "Europese

Gemeenschap".

B. Het eerste deel - "De beginselen" wordt als volet vewiizied

2) Artikel 2 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 2

De Gemeenschap heeft tot taak, door het instellen van een gemeenschappelijke markt en een

economische en monetaire unie en door de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk beleid of

de gemeenschappelijke activiteiten, bedoeld in de artikelen 3 en 3 A, het bevorderen van een

harmonische en evenwichtige ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele

Gemeenschap, een duurzame en niet-inflatoire groei met inachtneming van het milieu, een hoge

graad van convergentie van de economische prestaties, een hoog niveau van werkgelegenheid en

Vol. 1759, 1-30615
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van sociale bescherming, een verbetering van de levensstandaard en van de kwaliteit van het

bestaan, de economische en sociale samenhang en de solidariteit tussen de Lid-Staten."

3) Artikel 3 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 3

Ten einde de in artikel 2 genoemde doelstellingen te bereiken, omvat het optreden van de

Gemeenschap onder de voorwaarden en volgens het tijdschema waarin dit Verdrag voorziet :

a) de afschaffing tussen de Lid-Staten van de douanerechten en de kwantitatieve beperkingen bij

in- en uitvoer van goederen alsmede van alle overige maatregelen van gelijke werking,

b) een gemeenschappelijke handelspolitiek,

c) een interne markt, gekenmerkt door de afschaffing tussen de Lid-Staten van hinderpalen voor

het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal,

d) maatregelen inzake binnenkomst en verkeer van personen in de interne markt, overeenkomstig

artikel 100 C,

e) een gemeenschappelijk beleid op bet gebied van landbouw en visserij,

f) een gemeenschappelijk beleid op het gebied van het vervoer,

g) een regime waardoor wordt verzekerd dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt

vervalst,

h) het nader tot elkaar brengen van de nationale wetgevingen in de mate waarin dat voor de

werking van de gemeenschappelijke markt noodzakelijk is,

i) een beleid op sociaal gebied, met inbegrip van een Europees Sociaal Fonds,

j) de versterking van de economische en sociale samenhang,

k) een beleid op het gebied van het milieu,

i) het versterken van het concurrentievermogen van de industrie van de Gemeenschap,

m) het stimuleren van onderzoek en technologische ontwikkeling,

n) het aanmoedigen van het invoeren en ontwikkelen van transeuropese netwerken,

o) een bijdrage tot het verwezenlijken van een hoog niveau van bescherming van de gezondheid,

p) een bijdrage tot onderwijs en opleiding van hoog gehalte, en tot de ontplooiing van de culturen

van de Lid-Staten,

q) een beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking,

r) de associatie van landen en gebieden overzee, ten einde bet handelsverkeer uit te breiden en

in gezamenlijke inspanning de economische en sociale ontwikkeling te bevorderen,

s) een bijdrage tot de versterking van de consumentenbescherming,

t) maatregelen op het gebied van energie, civiele bescherming en toerisme.'.

Vol. 1759, 1-30615
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4) Het volgende artikel wordt ingevoegd :

"ARTIKEL 3 A

1. Ten einde de in artikel 2 genoemde doelstellingen te bereiken, omvat het optreden van de Lid-

Staten en de Gemeenschap, onder de voorwaarden en volgens bet tijdschema waarin dit Verdrag

voorziet, de invoering van een economisch beleid dat gebaseerd is op de nauwe co6rdinatie van het

economisch beleid van de Lid-Staten, op de interne markt en op de uitwerking van

gemeenschappelijke doelstellingen, en dat wordt gevoerd met inachtneming van het beginsel van een

open markteconomie met vrije mededinging.

2. Gelijktijdig daarmee omvat dit optreden, onder de voorwaarden en volgens het tijdschema en

de procedures waarin dit Verdrag voorziet, de onherroepelijke vaststelling van wisselkoersen,

leidend tot de invoering van Un munt, de Ecu, alsmede bet bepalen en voeren van 66n monetair

en wisselkoersbeleid, beide met als hoofddoel het handhaven van prijsstabiliteit en, onverminderd

deze doelstelling, het ondersteunen van bet algemene economische beleid in de Gemeenschap, met

inachtneming van bet beginsel van een open markteconomie met vrije mededinging.

3. Dit optreden van de Lid-Staten en van de Gemeenschap impliceert de naleving van de volgende

grondbeginselen : stabiele prijzen, gezonde overheidsfinancign en monetaire condities en een

houdbare betalingsbalans.".

5) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"ARTIKEL 3 B

De Gemeenschap handelt binnen de grenzen van de haar door dit Verdrag verleende bevoegdheden

en toegewezen doelstellingen.

Op gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, treedt de Gemeenschap,

overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het

overwogen optreden niet voldoende door de Lid-Staten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve

vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Gemeenschap

kunnen worden verwezenlijkt.
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Het optreden van de Gemeenschap gaat niet verder dan wat nodig is om de doelstellingen van dit

Verdrag te verwezenlijken.".

6) Artikel 4 wordt vervangen door:

"ARTIKEL 4

1. De vervulling van de aan de Gemeenschap opgedragen taken wordt verzekerd door:

- een EUROPEES PARLEMENT,

- een RAAD,

- een COMMISSIE,

- een HOF VAN JUSTITIE,

- een REKENKAMER.

ledere Instelling handelt binnen de grenzen van de haar door dit Verdrag verleende bevoegdheden.

2. De Raad en de Commissie worden bijgestaan door een Economisch en Sociaal Comitd en een

Comitd van de Regio's met raadgevende taak.".

7) De volgende artikelen worden ingevoegd :

"ARTIKEL 4 A

Overeenkomstig de procedures van dit Verdrag worden een Europees Stelsel van Centrale Banken

(hierna "ESCB" te noemen) en een Europese Centrale Bank (hierna "ECB" te noemen) opgericht ;

zij handelen binnen de grenzen van de bevoegdheden die bun door dit Verdrag en de daaraan

gehechte statuten van bet ESCB en van de ECB (hierna "Statuten van bet ESCB" te noemen)

worden verleend.

ARTIKEL 4 B

Er wordt een Europese lnvesteringsbank opgericht, die handelt binnen de grenzen van de

bevoegdheden die haar door dit Verdrag en de daaraan gehechte statuten worden verleend .".
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8) Artikel 6 vervalt en artikel 7 wordt artikel 6. De tweede alinea wordt vervangen door :

"De Raad kan, volgens de procedure van artikel 189 C, regelingen treffen met bet oog op het

verbod van bedoelde discriminaties.".

9) De artikelen 8, 8 A, 8 B en 8 C worden onderscheidenlijk de artikelen 7, 7 A, 7 B en 7 C.

C. Het volende deel wordt in2evo d :

"TWEEDE DEEL

HET BURGERSCHAP

VAN DE UNIE

ARTIKEL 8

1. Er wordt een burgerschap van de Unie ingesteld.

Burger van de Unie is een ieder die de nationaliteit van een Lid-Staat bezit.

2. De burgers van de Unie genieten de rechten en zijn onderworpen aan de plichten die bij dit Verdrag

zijn vastgesteld.

ARTIKEL 8 A

1. ledere burger van de Unie heeft bet recht vrij op bet grondgebied van de Lid-Staten te reizen en te

verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij dit Verdrag en de bepalingen

ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld.
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2. De Raad kan bepalingen vaststellen die de uitoefening van de in lid 1 bedoelde rechten

vergemakkelijken ; tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, neemt de Raad, op voorstel van de

Commissie en na instemming van het Europees Parlement, een besluit met eenparigheid van stemnmen.

ARTIKEL 8 B

1. ledere burger van de Unie die verblijf houdt in een Lid-Staat waarvan hij geen onderdaan is, bezit

bet actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen in de Lid-Staat waar hij verblijft, onder

dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die Staat. Dit recht wordt uitgeoefend onder voorbehoud

van de nadere regelingen die op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees

Parlement v6dr 31 december 1994 met eenparigheid van stemmen door de Raad worden vastgesteld ;

deze nadere regelingen kunnen voorzien in afwijkingen wanneer zulks gerechtvaardigd wordt door

bijzondere problemen in een Lid-Staat.

2. Onverminderd artikel 138, lid 3, en de bepalingen ter uitvoering daarvan, heeft iedere burger van

de Unie die verblijf houdt in een Lid-Staat waarvan hij geen onderdaan is, het actief en passief kiesrecht

bij de verkiezingen voor bet Europees Parlement in de Lid-Staat waar hij verblijft, onder dezelfde

voorwaarden als de onderdanen van die Staat. Dit recht wordt uitgeoefend onder voorbehoud van de

nadere regelingen die op voorstel van de Commissie en na raadpleging van bet Europees Parlement v66r

31 december 1993 met eenparigheid van stemmen door de Raad worden vastgesteld ; deze nadere

regelingen kunnen voorzien in afwijkingen wanneer zulks gerechtvaardigd wordt door bijzondere

problemen in een bepaalde Lid-Staat.

ARTIKEL 8 C

ledere burger van de Unie geniet op bet grondgebied van derde landen waar de Lid-Staat waarvan hij

onderdaan is, niet vertegenwoordigd is, de bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van

iedere andere Lid-Staat, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die Lid-Staat. V66r

31 december 1993 stellen de Lid-Staten onderling de nodige regels vast en beginnen zij de internationale

onderhandelingen die met bet oog op deze bescherming vereist zijn.

ARTIKEL 8 D

ledere burger van de Unie heeft bet recht een verzoekschrift tot bet Europees Parlement te richten

overeenkomstig artikel 138 D.
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ledere burger van de Unie kan zich wenden tot de overeenkomstig artikel 138 E ingestelde ombudsman.

ARTIKEL 8 E

De Commissie brengt v6dr 31 december 1993 en vervolgens om de drie jaar aan het Europees

Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comitd versiag uit over de toepassing van de

bepalingen van dit deel van het Verdrag. In dat verslag wordt rekening gehouden met de ontwikkeling

van de Unie.

Op basis van dat versiag en onverminderd de overige bepalingen van dit Verdrag, kan de Raad op

voorstel van de Commissie en na raadpleging van bet Europees Parlement met eenparigheid van stemmen

bepalingen ter aanvulling van de in dit deel vastgelegde rechten vaststellen, waarvan hij de aanneming

door de Lid-Staten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen aanbeveelt.".

D. Het tweede en het derde deel worden samengevoeed onder de titel:

"DERDE DEEL

HET BELEID

VAN DE GEMEENSCHAP"

en in dit deel worden de volgende wijzigingen aangebracht:

10) Artikel 49, eerste zin, wordt vervangen door :

"Zodra dit Verdrag in werking treedt, stelt de Raad volgens de procedure van artikel 189 B en

na raadpleging van bet Economisch en Sociaal Comitd, bij wege van richtlijnen of verordeningen

de maatregelen vast welke nodig zijn om geleidelijk tot een vrij verkeer van werknemers te komen

zoals dit in artikel 48 is omschreven, met name door :'.
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11) Artikel 54, lid 2, wordt vervangen door :

"2. Ten einde het algemeen programma uit te voeren of, bij gebreke van dit programma, een

etappe af te leggen bij de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging voor een bepaalde

werkzaamheid, beslist de Raad volgens de procedure van artikel 189 B en na raadpleging van het

Economisch en Sociaal Comitd bij wege van richtlijnen.".

12) Artikel 56, lid 2, wordt vervangen door :

*2. V66r het einde van de overgangsperiode stelt de Raad, op voorstel van de Commissie en na

raadpleging van het Europees Parlement, met eenparigheid van stemmen richtlijnen vast voor de

co~rdinatie van voornoemde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen. Na het einde van de

tweede etappe stelt de Raad echter volgens de procedure van artikel 189 B richtlijnen vast voor

de co6rdinatie van de in elke Lid-Staat geldende bestuursrechtelijke bepalingen. ".

13) Artikel 57 wordt vervangen door :

ARTIKEL 57

1. Ten einde de toegang tot werkzaamheden, anders dan in ioondienst, en de uitoefening daarvan

te vergemakkelijken, stelt de Raad volgens de procedure van artikel 189 B richtlijnen vast inzake

de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels.

2. Met hetzelfde doel stelt de Raad v6dr de afloop van de overgangsperiode richdijnen vast

inzake de co6rdinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijkebepalingen der Lid-Staten betreffende

de toegang tot werkzaamheden, anders dan in loondienst, en de uitoefening daarvan. De Raad

besluit met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het

Europees Parlement, over richtlijnen waarvan de uitvoering in ten minste een der Lid-Staten een

wijziging van de in de wetgeving neergelegde beginselen betreffende de regeling van beroepen met

zich meebrengt voor wat betreft opleiding en voorwaarden voor toegang van natuurlijke personen.

In alle overige gevallen besluit de Raad volgens de procedure van artikel 189 B.

3. Wat de geneeskundige, paramedische en farmaceutische beroepen betreft, is de geleidelijke

opheffing van de beperkingen afhankelijk van de coerdinatie van de voorwaarden waaronder zij

in de verschillende Lid-Staten worden uitgeoefend.*.

Vol. 1759, 1-30615



20 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 1993

14) De titel van Hoofdstuk 4 wordt vervangen door :

"HOOFDSTUK 4

KAPITAAL EN BETALINGSVERKEER".

15) De volgende artikelen worden ingevoegd :

"ARTIKEL 73 A

Met ingang van 1 januari 1994 worden de artikelen 67 tot en met 73 vervangen door de

artikelen 73 B tot en met 73 G.

ARTIKEL 73 B

1. In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van bet kapitaalverkeer

tussen Lid-Staten onderling en tussen Lid-Staten en derde landen verboden.

2. In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het betalings-

verkeer tussen Lid-Staten onderling en tussen Lid-Staten en derde landen verboden.

ARTIKEL 73 C

1. Het bepaalde in artikel 73 B doet geen atbreuk aan de toepassing op derde landen van

beperkingen die op 31 december 1993 bestaan uit hoofde van nationaal of Gemeenschapsrecht

inzake het kapitaalverkeer naar of uit derde landen in verband met directe investeringen - met

inbegrip van investeringen in onroerende goederen -, vestiging, bet verrichten van financile

diensten of de toelating van waardepapieren tot de kapitaalmarkten.

2. Hoewel de Raad tracht de doelstelling van een niet aan beperkingen onderworpen vrij kapitaalverkeer

tussen Lid-Staten en derde landen zoveel mogelijk te bereiken, kan hij, onverminderd het bepaalde in

de overige hoofdstukken van dit Verdrag, op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde

meerderheid van stemmen maatregelen nemen betreffende het kapitaalverkeer naar of uit derde landen

in verband met directe investeringen - met inbegrip van investeringen in onroerende goederen -,
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vestiging, bet verrichten van financiile diensten of de toelating van waardepapieren tot de
kapitaalmarkten. Voor maatregelen uit hoofde van dit lid die in het Gemeenschapsrecht een achteruitgang

op het gebied van de liberalisatie van het kapitaalverkeer naar of uit derde landen vormen, is
eenparigheid van sternmen vereist.

ARTIKEL 73 D

I. Het bepaalde in artikel 73 B doet niets af aan het recht van de Lid-Staten:

a) de ter zake dienende bepalingen van hun belastingwetgeving toe te passen die onderscheid maken

tussen belastingplichtigen die niet in dezelfde situatie verkeren met betrekking tot hun

vestigingsplaats of de plaats waar hun kapitaal is belegd ;

b) alle nodige maatregelen te nemen om overtredingen van de nationale wetten en voorschriften tegen
te gaan, met name op fiscaal gebied en met betrekking tot bet bedrijfseconomisch toezicht op

financidle instellingen, of te voorzien in procedures voor de kennisgeving van kapitaalbewegingen

ter informatie van de overheid of voor statistische doeleinden, dan wel maatregelen te nemen die op

grond van de openbare orde of de openbare veiligheid gerechtvaardigd zijn.

2. De bepalingen van dit hoofdstuk doen geen afbreuk aan de toepasbaarheid van beperkingen inzake
het recht van vestiging welke verenigbaar zijn met dit Verdrag.

3. De in de leden I en 2 bedoelde maatregelen en procedures mogen geen middel tot willekeurige

discriminatie vormen, noch een verkapte beperking van bet vrije kapitaalverkeer en betalingsverkeer als

omschreven in artikel 73 B.

ARTIKEL 73 E

In afwijking van artikel 73 B zijn de Lid-Staten waarvoor op 31 december 1993, op grond van bet
geldende Gemeenschapsrecht uitzonderingsmaatregelen gelden, gerechtigd tot en met uiterlijk

31 december 1995 de beperkingen van bet kapitaalverkeer te handhaven die op de eerstgenoemde datum

door dergelijke uitzonderingsmaatregelen worden toegestaan.
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ARTIKEL 73 F

Wanneer, in uitzonderlijke ornstandigheden, het kapitaalverkeer naar of uit derde landen ernstige

moeilijkheden veroorzaakt of dreigt te veroorzaken voor de werking van de Economische en Monetaire

Unie, kan de Raad op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de ECB met gekwalificeerde

meerderheid van stemmen ten aanzien van derde landen vrijwaringsmaatregelen nemen voor een periode

van ten hoogste zes maanden, indien deze maatregelen strikt noodzakelijk zijn.

ARTIKEL 73 G

1. Indien in gevallen as bedoeld in artikel 228 A, een optreden van de Gemeenschap nodig wordt

geacht, kan de Raad volgens de procedure van artikel 228 A ten aanzien van de betrokken derde landen

de nodige urgente maatregelen betreffende het kapitaalverkeer en het betalingsverkeer nemen.

2. Onverminderd artikel 224 kan een Lid-Staat, zolang de Raad geen maatregelen overeenkomstig lid 1

heeft genomen, om ernstige politieke redenen in spoedeisende gevallen eenzijdige maatregelen tegen een

derde land nemen met betrekking tot het kapitaalverkeer en het betalingsverkeer. De Commissie en de

andere Lid-Staten worden daarvan uiterlijk op de datum waarop de maatregelen in werking treden, in

kennis gesteld.

Op voorstel van de Commissie kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemnen besluiten dat

de betrokken Lid-Staat deze maatregelen moet wijzigen of intrekken. De Voorzitter van de Raad stelt

het Europees Parlement in kennis van het door de Raad genomen besluit.

ARTIKEL 73 H

Tot I januari 1994 gelden de volgende bepalingen :

1) Elke Lid-Staat verbindt zich, om in de valuta van de Lid-Staat waarin de schuldeiser of de

begunstigde verblijf houdt, de betalingen welke betrekking hebben op bet goederen-, diensten- en

kapitaalverkeer, evenals de overmaking van kapitaal en loon, toe te staan, voor zover bet goederen-,

diensten-, kapitaal- en personenverkeer tussen de Lid-Staten met toepassing van dit Verdrag is

vrijgemaakt.

De Lid-Staten verklaren zich bereid hun betalingen in een ruimere mate vrij te maken dan in de

voorgaande alinea is bepaald, voor zover hun economische toestand in het algemeen en de toestand

van hun betalingsbalans in het bijzonder zulks toelaten.
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2) Voor zover de beperkingen in het goederen-, diensten- en kapitaalverkeer slechts gelegen zijn in

beperkingen in de daarmede verband houdende betalingen, worden, ter geleidelijke opheffing van

die beperkingen, de bepalingen van dit hoofdstuk en van de hoofdstukken inzake de afschaffing van

de kwantitatieve beperkingen en de vrijmaking van de diensten op overeenkomstige wijze toegepast.

3) De Lid-Staten verbinden zich in hun onderling verkeer geen nieuwe beperkingen in te voeren van

de overmakingen ter zake van de onzichtbare transacties vermeld in de lijst die als bijlage III aan

dit Verdrag is gehecht.

De geleidelijke opheffing van de bestaande beperkingen wordt tot stand gebracht overeenkomstig

de bepalingen van de artikelen 63 tot en met 65, voor zover zij niet geregeld wordt door de

bepalingen van de leden 1 en 2 of door andere bepalingen van dit hoofdstuk.

4) Indien nodig plegen de Lid-Staten met elkaar overleg omtrent de maatregelen die moeten worden

genomen om de betalingen en overmakingen bedoeld in dit artikel mogelijk te maken; die

maatregelen mogen geen inbreuk maken op de doeleinden vermeld in dit Verdrag.".

16) Artlkel 75 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 75

1. Ter uitvoering van artikel 74 stelt de Raad, met inachtneming van de bijzondere aspecten van
het vervoer, volgens de procedure van artikel 189 C en na raadpleging van het Economisch en

Sociaal Comitd, vast :

a) gemeenschappelijke regels voor internationaal vervoer vanuit of naar het grondgebied van een

Lid-Staat of over het grondgebied van een of meet Lid-Staten,

b) de voorwaarden waaronder vervoerondernemers worden toegelaten tot nationaal vervoer in een

Lid-Staat waarin zij niet woonachtig zijn,

c) de maatregelen die de veiligheid van het vervoer kunnen verbeteren,

d) alle overige dienstige bepalingen.

2. De in lid 1, onder a) en b), bedoelde bepalingen worden in de loop van de overgangsperiode

vastgesteld.
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3. In afwijking van de in lid 1 omschreven procedure, worden op voorstel van de Commissie en

na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comitd met eenparigheid

van stemmen door de Raad de bepalingen vastgesteld betreffende de beginselen van het vervoerbestel

waarvan de toepassing zowel de levensstandaard en de werkgelegenheid in bepaalde streken als het

gebruik van het vervoerapparaat ernstig zou kunnen aantasten, met inachtneming van de noodzaak

van een aanpassing aan de economische ontwikkeling welke voortvloeit uit de instelling van de

gemeenschappelijke markt.".

17) De titel van het derde deel, Titel I, wordt vervangen door:

"TTEL V

Gemeenschappelijke regels

betreffende de mededinging, de belastingen

en de onderlinge aanpassing van de wetgevingen*.

18) In artikel 92, lid 3 :

- wordt het volgende punt ingevoegd:

"d) steunmaatregelen om de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te

bevorderen, wanneer door deze maatregelen de voorwaarden inzake het handelsverkeer en

de mededingingsvoorwaarden in de Gemeenschap niet zodanig worden veranderd dat het

gemeenschappelijk belang wordt geschaad."

- wordt het huidige punt d) punt e).

19) Artikel 94 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 94

De Raad kan op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement met

gekwalificeerde meerderheid van stemnen alle verordeningen vaststellen, dienstig voor de toepassing

van de artikelen 92 en 93, en met name de voorwaarden voor de toepassing van artikel 93, lid 3,

bepalen alsmede de van die procedure vrijgestelde soorten van steunmaatregelen.".
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20) Artikel 99 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 99

De Raad stelt op voorstel van de Commissie en na raadpleging van bet Europees Parlement en het

Economisch en Sociaal Comitd met eenparigheid van stemmen de bepalingen vast die betrekking

hebben op de harmonisatie van de wetgevingen inzake de omzetbelasting, de accijnzen en de andere

indirecte belastingen, voor zover deze harmonisatie noodzakelijk is om de instelling en de werking

van de interne markt binnen de in artikel 7 A gestelde termijn te verzekeren.*.

21) Artikel 100 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 100

De Raad stelt op voorstel van de Commissie en na raadpleging van bet Europees Parlement en het

Economisch en Sociaal Comitd met eenparigheid van stemmen richtlijnen vast voor de onderlinge

aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten welke rechtstreeks van

invloed zijn op de instelling of de werking van de gemeenschappelijke markt.".

22) Artikel 100 A, lid 1, wordt vervangen door:

"1. In afwijking van artikel 100 en tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, zijn de volgende

bepalingen van toepassing voor de verwezenlijking van de doeleinden van artikel 7 A. De Raad stelt

volgens de procedure van artikel 189 B en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comitd

de maatregelen vast inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen van de Lid-Staten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen.".
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23) Het volgende artikel wordt ingevoegd :

"ARTIKEL 100 C

1. De Raad bepaalt op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement

met eenparigheid van stemmen de derde Staten waarvan de onderdanen bij overschrijding van de

buitengrenzen van de Lid-Staten in het bezit moeten zijn van een visum.

2. In bet geval van een noodsituatie in een derde land die de dreiging van een plotselinge toevloed

van onderdanen uit dat land naar de Gemeenschap inhoudt, kan de Raad echter met gekwalificeerde

meerderheid van stemmen op aanbeveling van de Commissie, voor een periode van ten hoogste zes

maanden een visumplicht voor de onderdanen van dat land invoeren. De visumplicht uit hoofde van

dit lid kan volgens de procedure van lid I worden verlengd.

3. Vanaf I januari 1996 neemt de Raad de in lid 1 bedoelde besluiten met gekwalificeerde

meerderheid van stenmen. V66r deze datum neemt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van

stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, de

maatregelen aan betreffende de invoering van een uniform visummodel.

4. Op de in dit artikel bedoelde gebieden moet de Commissie ieder door een Lid-Staat gedaan

verzoek dat erop is gericht dat zij bij de Raad een voorstel indient, in behandeling nemen.

5. Dit artikel laat de uitoefening van de verantwoordelijkheden van de Lid-Staten ten aanzien van

de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet.

6. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op andere onderwerpen wanneer daartoe wordt

besloten op grond van artikel K.9 van de bepalingen van het Verdrag betreffende de Europese Unie

die betrekking hebben op de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, en

tegelijkertijd de stemprocedures worden vastgesteld

7. De bepalingen van de geldende overeenkomsten tussen de Lid-Staten aangaande aangelegenheden

die onder dit artikel vallen, blijven van kracht zolang hun inhoud niet is vervangen door uit hoofde

van dit artikel vastgestelde richtlijnen of maatregelen.".
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24) Het volgende artikel word[ ingevoegd :

"ARTIKEL 100 D

Het Co6rdinatiecomitd van hoge ambtenaren dat is ingesteld bij artikel K.4 van bet Verdrag

betreffende de Europese Unie draagt, onverminderd de bepalingen van artikel 151, bij aan de

voorbereiding van de werkzaamheden van de Raad op de in artikel 100 C bedoelde gebieden.".

25) Titel 1I, Hoofdstukken 1, 2 en 3, van het derde deel worden vervangen door:

"TITEL VI

ECONOMISCH EN MONETAIR BELEID

HOOFDS7TJK I

ECONOMISCH BELEID

ARTIKEL 102 A

De Lid-Staten voeren hun economisch beleid ten einde bij te dragen tot de verwezenlijking van de

doelstellingen van de Gemeenschap, als omschreven in artikel 2, en in het kader van de in

artikel 103, lid 2, bedoelde globale richtsnoeren. De Lid-Staten en de Gemeenschap handelen in

overeenstemming met het beginsel van een open markteconomie met vrije mededinging, waarbij een

doelmatige allocatie van middelen wordt bevorderd, en met inachtneming van de beginselen die zijn

neergelegd in artikel 3 A.

ARTIKEL 103

1. De Lid-Staten beschouwen hun economisch beleid als een aangelegenheid van gemeenschappelijk

belang en co6rdineren bet in het kader van de Raad, overeenkomstig het bepaalde in artikel 102 A.

2. De Raad stelt, op aanbeveling van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen

een ontwerp op voor de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de Lid-Staten en van

de Gemeenschap, en legt zijn bevindingen in een verslag aan de Europese Raad voor.
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Aan de hand van dit verslag van de Raad bespreekt de Europese Raad een conclusie over de globale

richtsnoeren voor het economisch beleid van de Lid-Staten en van de Gemeenschap.

Uitgaande van deze conclusie neemt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemnen een

aanbeveling aan, waarin deze globale richtsnoeren zijn vastgelegd. De Raad stelt het Europees

Parlement van zijn aanbeveling in kennis.

3. Ten einde een nauwere coOrdinatie van bet economisch beleid en een aanhoudende convergentie van

de economische prestaties van de Lid-Staten te verzekeren, ziet de Rand aan de hand van door de

Commissie ingediende rapporten, toe op de economische ontwikkelingen in elke Lid-Staat en in de

Gemeenschap, alsmede op de overeenstemming van bet economisch beleid met de in lid 2 bedoelde

globale richtsnoeren, en verricht hij regelmatig een algehele evaluatie.

Met bet oog op dit multilaterale toezicht verstrekken de Lid-Staten de Commissie informatie over de
belangrijke maatregelen die zij in bet kader van hun economisch beleid hebben genomen, en alle andere

informatie die zij nodig achten.

4. Wanneer in bet kader van de procedure van lid 3 blijkt dat bet economisch beleid van een Lid-Staat

niet overeenkomt met de in lid 2 bedoelde globale richtsnoeren of dat dit beleid de goede werking van
de Economische en Monetaire Unie in gevaar dreigt te brengen, kan de Raad op aanbeveling van de

Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de nodige aanbevelingen tot die Lid-Staat
richten. De Raad kan op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen

besluiten zijn aanbevelingen openbaar te maken.

De Voorzitter van de Raad en de Commissie brengen bet Europees Parlement verslag uit over de
resultaten van bet multilaterale toezicht. De Voorzitter van de Raad kan worden verzocht om voor de

bevoegde commissie van bet Europees Parlement te verschijnen, indien de Rand zijn aanbevelingen

openbaar heeft gemaakt.

5. De Rand kan volgens de procedure van artikel 189 C nadere bepalingen voor de in de leden 3 en 4

van dit artikel bedoelde multilaterale toezichtprocedure vaststellen.

ARTIKEL 103 A

1. Onverminderd de overige procedures waarin dit Verdrag voorziet, kan de Road op voorstel van de
Commissie met eenparigheid van stemmen de voor de economische situatie passende maatregelen nemen,

met name indien zich bij de voorziening van bepaalde produkten ernstige moeilijkheden voordoen.
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2. In geval van moeilijkheden of ernstige dreiging van grote moeilijkheden in een Lid-Staat, die worden

veroorzaakt door buitengewone gebeurtenissen die deze Lid-Staat niet kan beheersen, kan de Raad op

voorstel van de Commissie, met eenparigheid van stemmen, onder bepaalde voorwaarden communautaire

financidle bijstand aan de betrokken Lid-Staat verlenen. Wanneer de grote moeilijkheden worden

veroorzaakt door natuurrampen, besluit de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. De

Voorzinter van de Raad stelt het Europees Parlement van het genomen besluit in kennis.

ARTIKEL 104

1. Het verlenen van voorschotten in rekening-courant of andere kredietfaciliteiten bij de ECB of de

centrale banken van de Lid-Staten, (hierna "nationale centrale banken" te noemen), ten behoeve van

Instellingen of organen van de Gemeenschap, centrale overheden, regionale, lokale of andere overheden,

andere publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven van de Lid-Staten, alsmede het rechtstreeks

van hen kopen door de ECB of nationale centrale banken van schuldbewijzen, zijn verboden.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op kredietinstellingen die in handen van de overheid zijn

en waaraan in het kader van de liquiditeitsvoorziening door centrale banken dezelfde behandeling door

de nationale centrale banken en de ECB wordt gegeven als aan particuliere kredietinstellingen.

ARTIKEL 104 A

1. Niet op overwegingen van bedrijfseconomisch toezicht gebaseerde maatregelen waardoor Instellingen

of organen van de Gemeenschap, centrale overheden, regionale, lokale of andere overheden, andere

publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven van de Lid-Staten een bevoorrechte toegang tot de

financiele instellingen krijgen, zijn verboden.

2. De Raad stelt volgens de procedure van artikel 189 C vddr I januari 1994 definities vast voor de

toepassing van bet in lid 1 bedoelde verbod.

ARTIKEL 104 B

1. De Gemeenschap is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van centrale overheden, regionale,

lokale of andere overheden, andere publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven van de Lid-Staten

en neemt deze verbintenissen niet over, onverminderd de wederzijdse financile garanties voor de

gemeenschappelijke uirvoering van een specifiek project. De Lid-Staten zijn niet aansprakelijk voor de
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verbintenissen van centrale overheden, regionale, lokale of andere overheden, andere publiekrechtelijke

lichamen of openbare bedrijven van een andere Lid-Staat en nemen deze verbintenissen niet over,

onverminderd de wederzijdse financidle garanties voor de gemeenschappelijke uitvoering van een

specifiek project.

2. Indien nodig kan de Raad volgens de procedure van artikel 189 C definities vaststellen voor de

toepassing van de in artikel 104 en in dit artikel bedoelde verbodsbepalingen.

ARTIKEL 104 C

1. De Lid-Staten vermijden buitensporige overheidstekorten.

2. De Commissie ziet toe op de ontwikkeling van de begrotingssituatie en de omvang van de

overheidsschuld in de Lid-Staten, ten einde aanzienlijke tekortkomingen vast te stellen. Met name gaat

de Commissie op basis van de volgende twee criteria na of de hand wordt gehouden aan de

begrotingsdiscipline :

a) of de verhouding tussen het voorziene of feitelijke overheidstekort en bet bruto binnenlands produkt

een bepaalde referentiewaarde overschrijdt, tenzij,

- hetzij de verhouding in aanzienlijke mate en voortdurend is afgenomen en een niveau heeft

bereikt dat de referentiewaarde benadert ;

- hetzij de overschrijding van de referentiewaarde slechts van uitzonderlijke en tijdelijke aard is

en de verhouding dicht bij de referentiewaarde blijft ;

b) of de verhouding tussen de overheidsschuld en bet bruto binnenlands produkt een bepaalde

referentiewaarde overschrijdt, tenzij de verhouding in voldoende mate afneemt en de referentiewaarde

in een bevredigend tempo benadert.

De referentiewaarden worden nader omschreven in bet aan dit Verdrag gehechte Protocol betreffende

de procedure bij buitensporige tekorten.

3. Indien een Lid-Staat niet voldoet aan deze of aan een van deze criteria, stelt de Commissie een

verslag op. In bet verslag van de Commissie wordt er tevens rekening mee gehouden of het

overheidstekort groter is dan de investeringsuitgaven van de overheid en worden alle andere relevante

factoren in aanmerking genomen, met inbegrip van de economische en budgettaire situatie van de Lid-

Staat op middellange termijn.
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Voorts kan de Commissie een verslag opstellen indien zij - ook al is aan de criteria voldaan - van mening

is dat er gevaar voor een buitensporig tekort in een Lid-Staat aanwezig is.

4. Het in artikel 109 C bedoelde Comitt brengt advies uit over bet versiag van de Commissie.

5. Indien de Commissie van oordeel is dat er in een Lid-Staat een buitensporig tekort bestaat of kan

ontstaan, brengt zij advies uit aan de Raad.

6. Op aanbeveling van de Commissie en rekening houdend met de opmerkingen die de betrokken Lid-

Staat eventueel wenst te maken, besluit de Raad, na een algebele evaluatie te hebben gemaakt, met

gekwalificeerde meerderheid van stemmen of er al dan niet een buitensporig tekort bestaat.

7. Wanneer overeenkomstig lid 6 is besloten dat er een buitensporig tekort bestaat, richt de Raad

aanbevelingen tot de betrokken Lid-Staat om te bereiken dat deze situatie binnen een bepaalde periode

wordt verholpen. Behoudens bet bepaalde in lid 8, worden deze aanbevelingen niet openbaar gemaakt.

8. Wanneer de Raad vaststelt dat binnen de voorgeschreven periode geen effectief gevolg aan zijn

aanbevelingen is gegeven, kan hij zijn aanbevelingen openbaar maken.

9. Wanneer een Lid-Staat blijft verzuimen uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de Raad, kan

de Raad besluiten de betrokken Lid-Staat aan te manen binnen een voorgeschreven termijn maatregelen

te treffen om het tekort te verminderen in de mate die de Raad nodig acht om de situatie te verhelpen.

In dat geval kan de Raad de betrokken Lid-Staat verzoeken volgens een nauwkeurig tijdschema verslag

uit te brengen, ten einde na te gaan welke aanpassingsmaatregelen die Lid-Staat heeft getroffen.

10. Het recht om een klacht in te dienen, als bedoeld in de artikelen 169 en 170, kan niet worden

uitgeoefend in het kader van de toepassing van de leden 1 tot en met 9 van dit artikel.

11. Zolang een Lid-Staat zich niet voegt naar een overeenkormstig lid 9 genomen besluit, kan de Raad

Un of meet van de volgende maatregelen toepassen of in voorkomend geval nanscherpen :

- eisen dat de betrokken Lid-Staat door de Raad te bepalen aanvullende informatie openbaar maakt

voordat hij obligaties en andere waardepapieren uitgeeft;

- de Europese Investeringsbank verzoeken haar beleid inzake kredietverstrekking ten aanzien van de

betrokken Lid-Staat opnieuw te bezien ;
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- eisen dat de betrokken Lid-Staat bij de Gemeenschap een niet-rentedragend bedrag van een passende

omvang deponeert, totdat het buitensporige tekort naar het oordeel van de Raad is gecorrigeerd;

- boeten van een passende omvang opleggen.

De Voorzitter van de Raad stelt het Europees Parlement van de genomen besluiten in kennis.

12. De Raad trekt de in de leden 6 tot en met 9 en 11 bedoelde besluiten of sommige daarvan in, indien

hij van oordeel is dat het buitensporige tekort in de betrokken Lid-Staat is gecorrigeerd. Indien de Raad

voordien aanbevelingen openbaar heeft gemaakt, legt hij, zodra bet besluit uit hoofde van lid 8 is

ingetrokken, een openbare verklaring af waarin wordt gezegd dat er niet langer een buitensporig tekort

in de betrokken Lid-Staat bestaat.

13. De in de leden 7 tot en met 9, 11 en 12 bedoelde besluiten worden door de Raad op aanbeveling

van de Commissie genomen met een meerderheid van twee derde van de volgens artikel 148, lid 2,

gewogen stemmen van zijn leden, met uitsluiting van de stemmen van de vertegenwoordiger van de

betrokken Lid-Staat.

14. Verdere bepalingen betreffende de tenuitvoerlegging van de in dit artikel omschreven procedure zijn

opgenomen in het aan dit Verdrag gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten.

Op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en van de ECB, neemt

de Raad met eenparigheid van stemxen passende bepalingen aan die in de plaats van voornoemd

Protocol komen.

Onder voorbehoud van de andere bepalingen van dit lid, stelt de Raad v66r 1 januari 1994 op voorstel

van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, met gekwalificeerde meerderheid van

stenmen nadere voorschriften en definities voor de toepassing van de bepalingen van dit Protocol vast.

HOOFDSTUK 2

MONETAIR BELEID

ARTIKEL 105

1. Het hoofddoel van bet ESCB is het handhaven van prijsstabiliteit. Onverminderd het doel van

prijsstabiliteit ondersteunt het ESCB het algemene economische beleid in de Gemeenschap ten einde bij
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te dragen tot de verwezenlijking van de in artikel 2 omschreven doelstellingen van de Gemeenschap. Het

ESCB handelt in overeenstemming met bet beginsel van een open markteconomie met vrije mededinging,

waarbij een doelmatige allocatie van middelen wordt bevorderd, en met inachtneming van de beginselen

die zijn neergelegd in artikel 3 A.

2. De via bet ESCB uit te voeren fundamentele taken zijn

- bet bepalen en ten uitvoer leggen van het monetair beleid van de Gemeenschap;

- bet verrichten van valutamarktoperaties in overeenstemming met de bepalingen van artikel 109;

- bet aanhouden en beheren van de officiele externe reserves van de Lid-Staten;

- het bevorderen van een goede werking van bet betalingsverkeer.

3. Het bepaalde in lid 2, derde streepje, laat het aanhouden en beheren van werksaldi in buitenlandse

valuta's door de Regeringen van de Lid-Staten onverlet.

4. De ECB wordt geraadpleegd :

- over elk voorstel voor een communautair besluit op de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen

-- door de nationale autoriteiten over elk ontwerp van wettelijke bepaling op de gebieden die onder

haar bevoegdheid vallen, doch binnen de grenzen en onder de voorwaarden die de Raad volgens de

procedure van artikel 106, lid 6, vaststelt.

De ECB kan advies uitbrengen aan de geeigende Instellingen of organen van de Gemeenschap of aan

nationale autoriteiten omrtrent aangelegenheden op de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen.

5. Het ESCB draagt bij tot een goede beleidsvoering van de bevoegde autoriteiten ten aanzien van bet

bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en de stabiliteit van bet financidle stelsel.

6. De Raad kan op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de ECB en met instemming van

bet Europees Parlement met eenparigheid van stemmen besluiten aan de ECB specifieke taken op te

dragen betreffende bet beleid op bet gebied van bet bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen

en andere financidle instellingen, met uitzondering van verzekeringsondernemingen.

ARTIKEL 105 A

1. De ECB heeft bet alleenrecht machtiging te geven tot de uitgifte van bankbiljetten binnen de

Gemeenschap. De ECB en de nationale centrale banken mogen bankbiljetten uitgeven. De door de ECB
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en de nationale centrale banken uitgegeven bankbiljetten zijn de enige bankbiljetten die binnen de

Gemeenschap de hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben.

2. De Lid-Staten kunnen munten uitgeven, onder voorbehoud van goedkeuring van de ECB met

betrekking tot de omvang van de uitgifte. De Raad kan, volgens de procedure van artikel 189 C en na

raadpleging van de ECB, maatregelen nemen om de nominale waarden en technische specificaties van

alle voor circulatie bestemde munten te harmoniseren voor zover dit nodig is voor een goede circulatie

van munten binnen de Gemeenschap.

ARTIKEL 106

1. Het ESCB bestaat uit de ECB en de nationale centrale banken.

2. De ECB bezit rechtspersoonlijkheid.

3. Het ESCB wordt bestuurd door de besluitvormende organen van de ECB, te weten de Raad van

Bestuur en de Directie.

4. De Statuten van het ESCB zijn opgenomen in een aan dit Verdrag gehecht Protocol.

5. De artikelen 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) en 36 van
de Statuten van het ESCB kunnen door de Raad worden gewijzigd met gekwalificeerde meerderheid van

stemmen op aanbeveling van de ECB en na raadpleging van de Commissie, of met eenparigheid van

stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de ECB. In beide gevallen is de

instemming van het Europees Parlement vereist.

6. De in de artikelen 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 en 34.3 van de Statuten van de ESCB bedoelde

bepalingen worden door de Raad aangenomen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen hetzij op

voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en de ECB, hetzij op

aanbeveling van de ECB en na raadpleging van het Europees Parlement en de Commissie.

ARTIKEL 107

Bij de uitoefening van de bevoegdheden en het vervullen van de taken en plichten die bij dit Verdrag

en de Statuten van bet ESCB aan hen zijn opgedragen, is bet noch de ECB, noch een nationale centrale

bank, noch enig lid van hun besluitvormende organen toegestaan instructies te vragen aan dan wel te aan-
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vaarden van Instellingen of organen van de Gemeenschap, van regeringen van Lid-Staten of van enig

ander orgaan. De Instellingen en organen van de Gemeenschap alsmede de regeringen van de Lid-Staten

verplichten zich ertoe dit beginsel te eerbiedigen en niet te trachten de leden van de besluitvormende

organen van de ECB of van de nationale centrale banken bij de uitvoering van hun taken te beTnvloeden.

ARTIKEL 108

ledere Lid-Staat draagt er zorg voor dat zijn nationale wetgeving, met inbegrip van de statuten van zijn

nationale centrale bank, uiterlijk op de datum van oprichting van het ESCB verenigbaar is met dit

Verdrag en met de Statuten van bet ESCB.

ARTIKEL 108 A

1. Ter uitvoering van de aan bet ESCB opgedragen taken, zal de ECB, overeenkomstig bet bepaalde

in dit Verdrag en onder de voorwaarden van de Statuten van bet ESCB :

- verordeningen vaststellen voor zover nodig voor de uitvoering van de taken ornschreven in

artikel 3.1, eerste streepje, artikel 19.1, artikel 22 of artikel 25.2 van de Statuten van bet ESCB,

aismede in de gevallen die worden bepaald in de in artikel 106, lid 6, bedoelde besluiten van de

Raad;

- de beschikkingen geven die nodig zijn voor de uitvoering van de bij dit Verdrag en de Statuten van

bet ESCB aan het ESCB opgedragen taken ;

- aanbevelingen doen en adviezen uitbrengen.

2. Een verordening is van algemene toepassing. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is

rechtstreeks toepasselijk in alle Lid-Staten.

Aanbevelingen en adviezen zijn niet verbindend.

Een beschikking is verbindend in al haar onderdelen voor degenen tot wie zij is gericht.

De artikelen 190, 191 en 192 zijn van toepassing op de verordeningen en beschikkingen van de ECB.

De ECB kan besluiten haar beschikkingen, aanbevelingen en adviezen openbaar te maken.

3. Binnen de grenzen en onder de voorwaarden die door de Raad volgens de procedure van artikel 106,

lid 6, worden vastgesteld, is de ECB gerechtigd om ondernemingen boeten of dwangsommen op te

leggen bij niet-naleving van de verplichtingen krachtens haar verordeningen en beschikkingen.
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ARTIKEL 109

1. In afwijking van artikel 228 kan de Raad met eenparigheid van stemmen op aanbeveling van de ECB

of van de Commissie en na raadpleging van de ECB ten einde een consensus te bereiken die verenigbaar

is met de doelstelling van prijsstabiliteit, en na raadpleging van het Europees Parlement, overeenkomstig

de in lid 3 voor de vaststelling van in regelingen omschreven procedures, formele overeenkomsten sluiten

over een wisselkoerssysteem voor de Ecu ten opzichte van niet-Gemeenschapsvaluta's. De Raad kan, met

gekwalificeerde meerderheid van stermmen op aanbeveling van de ECB of van de Commissie en na

raadpleging van de ECB ten einde een consensus te bereiken die verenigbaar is met de doelstelling van

prijsstabiiteit, de Ecu-spilkoersen binnen het wisselkoerssysteem invoeren, wijzigen of afschaffen. De

Voorzitter van de Raad stelt het Europees Parlement in kennis van de invoering, wijziging of afschaffing

van de Ecu-spilkoers.

2. Bij gebreke van een wisselkoerssysteem ten opzichte van 6n of meer niet-Gemeenschapsvaluta's als

bedoeld in lid 1, kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op aanbeveling van de

Commissie en na raadpleging van de ECB, of op aanbeveling van de ECB, algemene oridntaties voor

bet wisselkoersbeleid ten opzichte van deze valuta's vaststellen. Deze algemene ori~ntaties laten het

hoofddoel van het ESCB, zijnde bet handhaven van de prijsstabiliteit, onverlet.

3. In afwijking van artikel 228 neemt de Raad, wanneer de Gemeenschap onderhandelingen met ddn

of meer Staten of internationale organisaties moet voeren over aangelegenheden betreffende het monetaire

of wisselkoersregime, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op aanbeveling van de Commissie

en na raadpleging van de ECB, besluiten over de regelingen voor de onderhandelingen over en de

sluiting van dergelijke overeenkomsten. Deze regelingen verzekeren dat de Gemeenschap ddn standpunt

inneemt. De Commissie wordt ten voile bij de onderhandelingen betrokken.

Overeenkomsten die in overeenstemming met dit lid worden gesloten, zijn bindend voor de Instellingen

van de Gemeenschap, de ECB en de Lid-Staten.

4. Onder voorbehoud van lid I besluit de Raad, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van

de ECB, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen over bet standpunt van de Gemeenschap in

internationale fora ten aanzien van onderwerpen die van bijzonder belang zijn voor de Economische en

Monetaire Unie, en met eenparigheid van stenmen over de wijze waarop zij overeenkomstig de in de

artikelen 103 en 105 vastgelegde bevoegdheidsverdeling wordt vertegenwoordigd.

5. Onverminderd de bevoegdheid van de Gemeenschap en de overeenkomsten van de Gemeenschap ten

aanzien van de Economische en Monetaire Unie, mogen de Lid-Staten in internationale organen

onderhandelingen voeren en internationale overeenkonsten sluiten.
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HOOFDSTUK 3

INSTITUTIONELE BEPALINGEN

ARTIKEL 109 A

1. De Raad van Bestuur van de ECB bestaat uit de leden van de Directie van de ECB en de Presidenten

van de nationale centrale banken.

2. a) De Directie bestaat uit de President, de Vice-President en vier andere leden.

b) De President, de Vice-President en de overige leden van de Directie worden gekozen uit

personen met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied en worden

in onderlinge overeenstemming door de Regeringen van de Lid-Staten op bet niveau van de

Staatshoofden en Regeringsleiders benoemd op aanbeveling van de Raad, die bet Europees

Parlement en de Raad van Bestuur van de ECB heeft geraadpleegd.

Zij worden voor een periode van 8 jaar benoemd en zijn niet herbenoembaar.

Alleen zij die de nationaliteit van dn van de Lid-Staten bezitten, kunnen lid van de Directie zijn.

ARTIKEL 109 B

1. De Voorzitter van de Raad en een lid van de Commissie mogen zonder stemrecht aan de

vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB deelnemen.

De Voorzitter van de Raad kan aan de Raad van Bestuur van de ECB een motie ter bespreking

voorleggen.

2. De President van de ECB wordt uitgenodigd om aan de vergaderingen van de Raad deel te nemen

wanneer deze aangelegenheden bespreekt met betrekking tot de doelstellingen en de taken van het ESCB.

3. De ECB stelt een jaarverslag over de werkzaamheden van bet ESCB en over bet monetair beleid in

bet afgelopen jaar en bet lopende jaar op voor bet Europees Parlement, de Raad en de Commissie,

alsmede voor de Europese Raad. De President van de ECB legt dit verslag voor aan de Raad en aan bet

Europees Parlement dat op die basis een algemeen debat kan houden.
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De President van de ECB en de overige leden van de Directie kunnen op verzoek van het Europees

Parlement of op eigen initiatief worden gehoord door de bevoegde commissies van bet Europees

Parlement.

ARTIKEL 109 C

1. Ten einde de co6rdinatie van bet beleid van de Lid-Staten te bevorderen in de voile omvang die
nodig is voor de werking van de interne markt, wordt een Monetair Comitd van raadgevende aard

ingesteld.

Het Monetair Comitd heeft tot taak:

- de monetaire en financi~le toestand van de Lid-Staten en van de Gemeenschap alsmede de algemene
regeling van het betalingsverkeer van de Lid-Staten te volgen en ter zake regelmatig aan de Raad

en aan de Commissie verslag uit te brengen ;

- hetzij op verzoek van de Raad of van de Commissie, hetzij op eigen initiatief adviezen aan deze

Instellingen uit te brengen ;

- onverminderd artikel 151, bij te dragen aan de voorbereiding van de werkzaamheden van de Raad,

bedoeld in de artikelen 73 F en 73 G, artikel 103, leden 2, 3, 4 en 5, de artikelen 103 A, 104 A,
104 B, 104 C, artikel 109 E, lid 2, artikel 109 F, lid 6, artikel 109 H, artikel 109 1, artikel 109 J,

lid 2, en artikel 109 K, lid 1 ;

- ten minste eenmaal per jaar de toestand te onderzoeken met betrekking tot het kapitaalverkeer en

de vrijheid van het betalingsverkeer, zoals deze voortvloeien uit de toepassing van dit Verdrag en
van door de Raad genomen maatregelen ; dit onderzoek heeft betrekking op alle maatregelen

betreffende kapitaalverkeer en betalingsverkeer ; het Comitt brengt de Commissie en de Raad

verslag uit over de resultaten van dit onderzoek.

De Lid-Staten en de Commissie benoemen ieder twee leden van het Monetair Comitd.

2. Aan bet begin van de derde fase wordt een Economisch en Financieel Comitd ingesteld. Het in lid I

bedoelde Monetair Comit6 wordt ontbonden.

Het Economisch en Financieel Comitd heeft tot taak:

- hetzij op verzoek van de Raad of van de Commissie, hetzij op eigen initiatief adviezen aan deze

Instellingen uit te brengen ;

- de economische en financidle toestand van de Lid-Staten en van de Gemeenschap te volgen en ter

zake regelmatig aan de Raad en aan de Commissie verslag uit te brengen, inzonderheid wat betreft

de financiile betrekkingen met derde landen en internationale instellingen ;
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- onverminderd artikel 151, bij te dragen aan de voorbereiding van de werkzaamheden van de Raad,

bedoeld in de artikelen 73 F en 73 G, artikel 103, leden 2, 3, 4 en 5, de artikelen 103 A, 104 A,

104 B en 104 C, artikel 105, lid 6, artikel 105 A, lid 2, artikel 106, leden 5 en 6, de artikelen 109

en 109 H, artikel 109 I, leden 2 en 3, artikel 109 K, lid 2, en artikel 109 L, leden 4 en 5, en andere

adviserende en voorbereidende taken die de Raad aan het Comitd beeft opgedragen, uit te voeren ;

- ten minste eenmaal per jaar de toestand te onderzoeken met betrekking tot het kapitaalverkeer en

de vrijheid van bet betalingsverkeer, zoals deze voortvloeien uit de toepassing van dit Verdrag en

van door de Raad genomen maatregelen ; dit onderzoek heeft betrekking op alle maatregelen

betreffende kapitaalverkeer en betalingsverkeer ; het Comitd brengt de Commissie en de Raad

verslag uit over de resultaten van dit onderzoek.

De Lid-Staten, de Commissie en de ECB benoemen ieder ten hoogste twee leden van het Comitd.

3. De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemnen op voorstel van de Commissie en na

raadpleging van de ECB en het in dit artikel bedoelde Comitd, nadere bepalingen betreffende de

samenstelling van het Economisch en Financieel Comitd vast. De Voorzitter van de Raad stelt het

Europees Parlement van het desbetreffende besluit in kennis.

4. Naast de vervulling van de in lid 2 genoemde taken volgt het Comitd, indien en zolang er Lid-Staten

zijn met een derogatie als bedoeld in de artikelen 109 K en 109 L, de monetaire en financidle toestand

en de algemene regeling van het betalingsverkeer van die Lid-Staten en brengt het ter zake regelmatig

verslag uit aan de Raad en aan de Commissie.

ARTIKEL 109 D

De Raad of een Lid-Staat kan de Commissie verzoeken een aanbeveling of een voorstel te doen

betreffende aangelegenheden die onder artikel 103, lid 4, artikel 104 C, met uitzondering van lid 14, de

artikelen 109, 109 J en 109 K en artikel 109 L, leden 4 en 5, vallen. De Commissie onderzoekt dit

verzoek en legt haar conclusies onverwijld aan de Raad voor.
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HOOFDSITK 4

OVERGANGSBEPALINGEN

ARTIKEL 109 E

1. De tweede fase voor de totstandbrenging van de Economische en Monetaire Unie begint op

1 januari 1994.

2. V66r die datum,

a) - treffen de Lid-Staten voor zover nodig passende maatregelen ter naleving van de verbods-

bepalingen van artikel 73 B, onverminderd artikel 73 E, van artikel 104 en van artikel 104 A,

lid 1 ;

- stellen de Lid-Staten, indien nodig, met het oog op de onder b) bedoelde evaluatie,

meerjarenprogramma's vast die moeten leiden tot de voor de totstandbrenging van de

Economische en Monetaire Unie noodzakelijke duurzame convergentie, met name wat betreft

prijsstabiliteit en gezonde overheidsfinancidn ;

b) evalueert de Raad aan de hand van een verslag van de Commissie de vooruitgang die met betrekking

tot de economische en monetaire convergentie is geboekt, met name wat betreft prijsstabiliteit en

gezonde overheidsfinancign en de vorderingen bij de tenuitvoerlegging van de Gemeenschaps-

wetgeving betreffende de interne markt.

3. Het bepaalde in de artikelen 104, 104 A, lid 1,104 B, lid 1, en 104 C, met uitzondering van de

leden 1, 9, 11 en 14, is van toepassing vanaf de aanvang van de tweede fase.

Het bepaalde in de artikelen 103 A, lid 2, 104 C, leden 1, 9 en 11, 105, 105 A, 107, 109, 109 A, 109 B

en 109 C, leden 2 en 4, is van toepassing vanaf de aanvang van de derde fase.

4. In de tweede fase streven de Lid-Staten ernaar buitensporige overheidstekorten te voorkomen.

5. Tijdens de tweede fase brengt elke Lid-Staat, voor zover nodig, het proces op gang dat moet leiden

tot de onafhankelijkheid van zijn centrale bank, overeenkomstig artikel 108.
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ARTIKEL 109 F

1. Aan bet begin van de tweede fase wordt een Europees Monetair Instituut (hierna "EMI" te noemen)

opgericht en vangt het zijn taken aan; bet bezit rechtspersoonlijkheid en wordt bestuurd en beheerd door

een Raad, bestaande uit een President en de Presidenten van de nationale centrale banken, van wie Un

Vice-President is.

De President wordt in onderlinge overeenstemming door de Regeringen van de Lid-Staten op bet niveau

van de Staatshoofden en Regeringsleiders benoemd, op aanbeveling van, naar gelang van bet geval, bet

Comitd van Presidenten van de Centrale Banken van de Lid-Staten (hierna "Comitd van Presidenten" te

noemen) of de Raad van bet EMI, en na raadpleging van de Raad en bet Europees Parlement. De

President wordt gekozen uit personen met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of

bancair gebied. Alleen zij die de nationaliteit van dn van de Lid-Staten bezitten kunnen President van

bet EMI worden. De Raad van bet EMI benoemt de Vice-President.

De Statuten van bet EMI zijn opgenomen in een aan dit Verdrag gehecht Protocol.

Het Comitd van Presidenten wordt ontbonden aan bet begin van de tweede fase.

2. Het EMI heeft tot taak :

- de samenwerking tussen de nationale centrale banken van de Lid-Staten te versterken

- de co6rdinatie van bet monetair beleid van de Lid-Staten te versterken ten einde prijsstabiliteit te

verzekeren ;

- toe te zien op de werking van bet Europees Monetair Stelsel;

- overleg te plegen over aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de nationale centrale banken

vallen en die van invloed zijn op de stabiliteit van de financidle instellingen en markten;

- de taken over te nemen van bet Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking, dat wordt

ontbonden ; de nadere bepalingen betreffende de ontbinding staan in de Statuten van bet EMI ;

- bet gebruik van de Ecu te vergemakkelijken en toe te zien op de ontwikkeling van de Ecu, met

inbegrip van de goede werking van het Ecu-verrekeningssysteem.
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3. Ter voorbereiding van de derde fase heeft het EMI tot taak :

- de instrumenten en procedures voor te bereiden die nodig zijn voor het voeren van 6n monetair

beleid in de derde fase,

- waar nodig de harmonisatie te bevorderen van de regels en werkwijzen voor het verzanelen,

opmaken en verspreiden van statistieken betreffende de gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen ;

- de regels voor te bereiden voor de werkzaamheden die de nationale centrale banken in het kader van

het ESCB moeten verrichten ;

- de doelmatigheid van het grensoverschrijdende betalingsverkeer te bevorderen;

- toe te zien op de technische voorbereiding van Ecu-bankbiljetten.

Uiterlijk op 31 december 1996 werkt het EMI het juridische, organisatorische en logistieke kader uit dat

nodig is om het ESCB in de derde fase zijn taken te laten vervullen. Dit kader wordt met het oog op

vaststelling voorgelegd aan de ECB op het tijdstip van haar oprichting.

4. Het EMI kan met een meerderheid van twee derde van de stemmen van zijn Raad

- adviezen uitbrengen of aanbevelingen doen over de algemene richting van het monetair beleid en

het wisselkoersbeleid alsmede over de desbetreffende maatregelen die in iedere Lid-Staat worden

getroffen ;

- adviezen uitbrengen of aanbevelingen doen aan de Regeringen en de Raad over beleid dat van

invloed kan zijn op de interne of externe monetaire situatie in de Gemeenschap en met name op de
werking van het Europees Monetair Stelsel ;

- aanbevelingen doen aan de monetaire autoriteiten van de Lid-Staten over het te voeren monetair

beleid.

5. Het EMI kan met eenparigheid van stemxen besluiten zijn adviezen en aanbevelingen openbaar te

maken.

6. Het EMI wordt door de Raad geraadpleegd over elk voorstel voor een communautair besluit op de

gebieden die onder de bevoegdheid van het EMI vallen.
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Binnen de grenzen en onder de voorwaarden die de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen

op voorstel van de Conunissie en na raadpleging van het Europees Parlement en het EMI vaststelt, wordt

het EMI door de autoriteiten van de Lid-Staten geraadpleegd over elk ontwerp van wettelijke bepaling

op de gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen.

7. De Raad kan met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van

het Europees Parlement en het EMI, aan het EMI andere taken opdragen ter voorbereiding van de derde

fase.

8. In de gevallen waarin dit Verdrag in een raadgevende rol van de ECB voorziet, wordt v66r de

oprichting van de ECB "EMI" gelezen in plaats van "ECB'.

In de gevallen waarin dit Verdrag in een raadgevende rol van het EM! voorziet, wordt v66r

I januari 1994 "ComitE van Presidenten" gelezen in plaats van "EMI".

9. Tijdens de tweede fase wordt in de artikelen 173, 175, 176, 177, 180 en 215 "EMI" gelezen in

plaats van "ECB".

ARTIKEL 109 G

De valutasamenstelling van de Ecu-mand wordt niet gewijzigd.

Bij de aanvang van de derde fase wordt de waarde van de Ecu onherroepelijk vastgesteld overeenkomstig

artikel 109 L, lid 4.

ARTIKEL 109 H

1. In geval van moeflijkheden of ernstig dreigende moeilijkheden in de betalingsbalans van een Lid-

Staat, die voortvloeien hetzij uit het ontbreken van het globaai evenwicht van zijn balans hetzij uit de

aard van zijn beschikbare deviezen, en die met name de werking van de gemeenschappelijke markt of

de geleidelijke verwezenlijking van de gemeenschappelijke handelspolitiek in gevaar kunnen brengen,

onderwerpt de Commissie de toestand in die Staat en de maatregelen welke hij overeenkomstig het

bepaalde in dit Verdrag met gebruikmaking van alle hem ten dienste staande middelen heeft genomen

of kan nemen, onverwijld aan een onderzoek. De Commissie geeft de maatregelen aan die zij de

betrokken Staat aanbeveelt.
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Indien de door de Lid-Staat getroffen en de door de Commissie in overweging gegeven maatregelen niet

voldoende blijken te zijn om de ondervonden of dreigende moeilijkheden uit de weg te ruimen, doet de

Commissie, na raadpleging van het in artikel 109 C bedoelde Comitd, aan de Raad aanbevelingen tot

wederzijdse bijstand en betreffende passende maatregelen om die moeilijkheden uit de weg te ruimen.

De Commissie houdt de Raad regelmatig van de toestand en de ontwikkeling daarvan op de hoogte.

2. De Raad kent met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de wederzijdse bijstand toe ; hij stelt

richtlijnen of beschikkingen vast die de voorwaarden en de wijze van toepassing daarvan bepalen. De

wederzijdse bijstand kan met name de vorm aannemen van :

a) een gezamenlijk optreden bij andere internationale organisaties waarop de Lid-Staten een beroep

kunnen doen ;

b) maatregelen noodzakelijk om het zich verleggen van het handelsverkeer te vermijden, wanneer het

land dat in moeilijkheden verkeert, kwantitatieve beperkingen ten aanzien van derde landen handhaaft

of wederinvoert ;

c) de verlening van beperkte kredieten door andere Lid-Staten, onder voorbehoud van hun toestemming.

3. Indien de door de Commissie aanbevolen wederzijdse bijstand door de Raad niet wordt goedgekeurd

of wanneer de goedgekeurde wederzijdse bijstand en de getroffen maatregelen ontoereikend zijn,

machtigt de Commissie de in moeilijkheden verkerende staat vrijwaringsmaatregelen te nemen waarvan

zij de voorwaarden en de wijze van toepassing bepaalt.

De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen deze machtiging intrekken en deze

voorwaarden en wijze van toepassing wijzigen.

4. Behoudens artikel 109 K, lid 6, is dit artikel niet meer van toepassing met ingang van bet begin van

de derde fase.

ARTIKEL 109 1

1. In geval van een plotselinge crisis in de betalingsbalans en indien een besluit in de zin van

artikel 109 H, lid 2, niet onmiddellijk wordt genomen, kan de betrokken Lid-Staat te zijner bescherming

de noodzakelijke vrijwaringsmaatregelen treffen. Die maatregelen moeten zo weinig mogelijk

verstoringen in de werking van de gemeenschappelijke markt teweegbrengen en mogen niet verder reiken

dan strikt onvermijdelijk is om de plotseling opgetreden moeilijkheden te overwinnen.
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2. De Commissie en de andere Lid-Staten moeten van die vrijwaringsmaatregelen uiterlijk op het tijdstip

van hun inwerkingtreding op de hoogte worden gebracht. De Commissie kan de Raad wederzijdse

bijstand overeenkomstig artikel 109 H aanbevelen.

3. Op advies van de Commissie en na raadpleging van bet in artikel 109 C bedoelde Comitd kan de

Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten dat de betrokken Staat bovenbedoelde

vrijwaringsmaatregelen moet wijzigen, schorsen of intrekken.

4. Behoudens artikel 109 K, lid 6, is dit artikel niet meer van toepassing met ingang van het begin van

de derde fase.

ARTIKEL 109 J

1. De Commissie en bet EMI brengen aan de Raad verslag uit over de vooruitgang die door de Lid-

Staten is geboekt bij de nakoming van hun verplichtingen met bet oog op de totstandbrenging van de

Economische en Monetaire Unie. Deze verslagen bevatten tevens een onderzoek naar de verenigbaarheid

van de nationale wetgeving van elke Lid-Staat, met inbegrip van de Statuten van zijn nationale centrale

bank, met artikel 107 en artikel 108 van dit Verdrag en de Statuten van bet ESCB. In deze verslagen

wordt ook nagegaan of er een hoge mate van duurzame convergentie is bereikt, aan de hand van de mate

waarin elke Lid-Staat aan de volgende criteria voldoet :

- bet bereiken van een hoge mate van prijsstabiliteit ; dit blijkt uit een inflatiepercentage dat dicht ligt

bij dat van ten hoogste de drie Lid-Staten die op bet gebied van de prijsstabiliteit het best presteren ;

- bet houdbare karakter van de situatie van de overheidsf-mancian ; dit blijkt uit een begrotingssituatie

van de overheid zonder een buitensporig tekort als bedoeld in artikel 104 C, lid 6 ;

- de inachtneming van de normale fluctuatiemarges van bet wisselkoersmechanisme van bet Europees

Monetair Stelsel, gedurende ten minste twee jaar, zonder devaluatie ten opzichte van de munt van

een andere Lid-Staat ;

- de duurzaamheid van de door de Lid-Staat bereikte convergentie en van zijn deelneming aan bet

wisseskoersmechanisme van bet Europees Monetair Stelsel, hetgeen tot uitdrukking komt in bet

niveau van de rentevoet voor de lange termijn.

De vier in dit lid genoemde criteria en de betreffende perioden tijdens welke daaraan moet worden

voldaan, worden nader uitgewerkt in een aan dit Verdrag gehecht Protocol. In de verslagen van de
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Commissie en het EMI wordt ook rekening gehouden met de ontwikkeling van de Ecu, de resultaten van

de integratie van de markten, de situatie en de ontwikkeling van de lopende rekeningen van de betalings-

balansen, en een onderzoek naar de ontwikkeling van de loonkosten per eenheid produkt en andere prijs-

indicatoren.

2. Aan de hand van deze verslagen beoordeelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen

op aanbeveling van de Commissie :

- voor elke Lid-Staat, of hij aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van 6n munt voldoet;

- of een meerderheid van de Lid-Staten aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van Un munt

voldoet,

en doet hij op grond van zijn bevindingen een aanbeveling aan de Raad in de samenstelling van de

Staatshoofden en Regeringsleiders. Het Europees Parlement wordt geraadpleegd en doet zijn advies

toekomen aan de Raad in de samenstelling van de Staatshoofden en Regeringsleiders.

3. Op gepaste wijze rekening houdend met de verslagen als bedoeld in lid I en met het advies van het

Europees Parlement als bedoeld in lid 2, zal de Raad in de samenstelling van de Staatshoofden en

Regeringsleiders uiterlijk op 31 december 1996 met gekwalificeerde meerderheid van stemmen :

- op basis van de aanbevelingen van de Raad als bedoeld in lid 2 besluiten of een meerderheid van de

Lid-Staten al dan niet aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van Un munt voldoet;

- besluiten of bet passend is of niet dat de Gemeenschap de derde fase ingaat,

en zo ja,

- de datum voor het ingaan van de derde fase vaststellen.

4. Indien eind 1997 de datum voor het ingaan van de derde fase niet is vastgesteld, begint de derde fase

op I januari 1999. V66r I juli 1998 zal de Raad in de samenstelling van de Staatshoofden en

Regeringsleiders, na een herhaling van de procedure van de leden 1 en 2, het tweede streepje van lid 2

uitgezonderd, rekening houdend met de verslagen als bedoeld in lid I en met het advies van het Europees

Parlement, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op basis van de aanbevelingen van de Raad

als bedoeld in lid 2, bevestigen welke Lid-Staten voldoen aan de nodige voorwaarden voor de aanneming

van ddn munt.
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ARTIKEL 109 K

1. Indien bet besluit tot vaststelling van de datum overeenkomstig artikel 109 J, lid 3, is genomen,

besluit de Raad, op basis van zijn aanbevelingen als bedoeld in artikel 109 J, lid 2, met gekwalificeerde

meerderheid van stemnmen op aanbeveling van de Commissie over de vraag of bepaalde Lid-Staten, en

zo ja, welke, een derogatie als omschreven in lid 3 van dit artikel hebben. Deze Lid-Staten worden

hierna "Lid-Staten met een derogatie" genoemd.

Indien de Raad heeft bevestigd welke Lid-Staten overeenkomstig artikel 109 J, lid 4, aan de nodige

voorwaarden voor de aanneming van ddn munt voldoen, hebben de Lid-Staten die niet aan de

voorwaarden voldoen een derogatie als onschreven in lid 3 van dit artikel. Deze Lid-Staten worden

hierna "Lid-Staten met een derogatie" genoemd.

2. Ten minste om de twee jaar of op verzoek van een Lid-Staat met een derogatie brengen de

Commissie en de ECB volgens de procedure van artikel 109 J, lid 1, aan de Raad verslag uit. Na

raadpleging van het Europees Parlement en na bespreking in de Raad in de samenstelling van de

Staatshoofden en Regeringsleiders, besluit de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op

voorstel van de Commissie, welke Lid-Staten met een derogatie volgens de criteria van artikel 109 J,

lid 1, aan de noodzakelijke voorwaarden voldoen, en trekt hij de derogaties van de betrokken Lid-Staten

in.

3. Een derogatie als bedoeld in lid 1 heeft tot gevolg dat de volgende artikelen niet op de betrokken

Lid-Staat van toepassing zijn: artikel 104 C, leden 9 en 11, artikel 105, leden 1, 2, 3 en 5,

artikel 105 A, artikel 108 A, artikel 109 en artikel 109 A, lid 2, onder b). De uitsluiting van een

dergelijke Lid-Staat en zijn nationale centrale bank van de rechten en plichten in het kader van het ESCB

is vastgelegd in hoofdstuk IX van de Statuten van bet ESCB.

4. In de artikelen 105, leden 1, 2 en 3, 105 A, 108 A, 109 en 109 A, lid 2, onder b), wordt "Lid-

Staten" gelezen als "Lid-Staten zonder derogatie'.

5. De stemrechten van de Lid-Staten met een derogatie worden geschorst voor de Raadsbesluiten als

bedoeld in de in lid 3 genoemde artikelen van dit Verdrag. In dat geval geldt, in afwijking van

artikel 148 en artikel 189 A, lid 1, als gekwalificeerde meerderheid twee derde van de volgens

artikel 148, lid 2, gewogen stemmen van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten zonder derogatie, en

is eenparigheid van stemmen van die Lid-Staten vereist voor een besluit waarvoor eenparigheid vereist

is.

6. Artikel 109 H en artikel 109 I blijven van toepassing voor een Lid-Staat met een derogatie.
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ARTIKEL 109 L

1. Onmiddellijk nadat het besluit over de datum voor het ingaan van de derde fase is genomen

overeenkomstig artikel 109 J, lid 3, of, in voorkomend geval, onmiddellijk na 1 juli 1998

- neemt de Raad de in artikel 106, lid 6, bedoelde bepalingen aan ;

- benoemen de Regeringen van de Lid-Staten zonder derogatie, volgens de procedure van artikel 50

van de Statuten van het ESCB, de President, de Vice-President en de overige leden van de Directie

van de ECB. Indien er Lid-Staten met een derogatie zijn, kan het aantal leden van de Directie Wleiner

zijn dan voorgeschreven in artikel 11.1 van de Statuten van het ESCB, maar in geen geval minder

dan vier.

Zodra de Directie is benoemd, worden het ESCB en de ECB opgericht en bereiden zij zich voor op hun

volledig functioneren zoals ornschreven in dit Verdrag en de Statuten van het ESCB. De volledige

uitoefening van hun bevoegdheden vangt aan op de eerste dag van de derde fase.

2. Zodra de ECB is opgericht, neemt de ECB, zo nodig, de taken van het EMI over. Het EMI gaat in

liquidatie bij de oprichting van de ECB ; de nadere bepalingen betreffende de liquidatie staan in de

Statuten van het EMI.

3. Indien en zolang er Lid-Staten met een derogatie zijn, wordt, onverminderd het bepaalde in

artikel 106, lid 3, van dit Verdrag, de in artikel 45 van de Statuten van de ESCB bedoelde Algemene

Raad van de ECB als derde besluitvormend orgaan van de ECB gevormd.

4. Op de aanvangsdatum van de derde fase neemt de Raad, met eenparigheid van stemmen van de Lid-

Staten zonder derogatie, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de ECB, de

omrekeningskoersen aan die voor hun munteenheden onherroepelijk worden vastgesteld en waartegen

deze munteenheden vervangen worden door de Ecu, en zal de Ecu een volwaardige munteenheid worden.

Deze maauregel op zich brengt geen wijziging in de externe waarde van de Ecu mede. De Raad neemt
tevens volgens dezelfde procedure de overige maatregelen die nodig zijn voor de spoedige invoering van

de Ecu als enige munteenheid van die Lid-Staten.

5. Indien overeenkomstig de procedure van artikel 109 K, lid 2, wordt besloten tot intrekking van een

derogatie, stelt de Raad met eenparigheid van stemmen van de Lid-Staten zonder derogatie en de

betrokken Lid-Staat, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de ECB, de koers vast

waartegen de munteenheid van de betrokken Lid-Staat wordt vervangen door de Ecu, en neemt hij de

overige maatregelen die nodig zijn voor de invoering van de Ecu als enige munteenheid in de betrokken

Lid-Staat.
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ARTIKEL 109 M

1. Tot de aanvang van de derde fase behandelt iedere Lid-Staat zijn wisselkoersbeleid als een

aangelegenheid van gemeenschappelijk belang. Daarbij houden de Lid-Staten rekening met de ervaring

die is opgedaan bij de samenwerking in het kader van het Europees Monetair Stelsel (EMS) en bij de

ontwikkeling van de Ecu, met inachmeming van de bestaande bevoegdheden.

2. Vanaf de aanvang van de derde fase en zolang een Lid-Staat een derogatie

overeenkomstige toepassing op het wisselkoersbeleid van deze Lid-Staat.".

heeft, is lid 1 van

26) De titel van het derde deel, Titel II, Hoofdstuk 4, wordt vervangen door:

"TITEL VII

Gemeenschappelijke handeispolitiek".

27) Artikel 111 vervalt.

28) Artikel 113 wordt vervangen door:

"ARTIKEL 113

1. De gemeenschappelijke handelspolitiek wordt gegrond op eenvormige beginselen met name wat

betreft de tariefwijzigingen, bet sluiten van tarief- en handelsakkoorden, het eenvormig maken van

liberalisatiemaatregelen, de uitvoerpolitiek, alsmede de handelspolitieke beschermingsmaatregelen,

waaronder de te nemen maatregelen in geval van dumping en subsidies.

2. De Commissie doet aan de Raad voorstellen voor de tenuitvoerlegging van de

gemeenschappelijke handelspolitiek.

3. Indien moet worden onderhandeld over'akkoorden met een of meer Staten of internationale

organisaties, doet de Commissie aanbevelingen aan de Raad, die haar machtigt de vereiste

onderhandelingen te openen.
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De Commissie voert deze onderhandelingen in overleg met een speciaal Comitd, door de Raad

aangewezen om haar daarin bij te staan, en binnen het raam van de richtsnoeren welke de Raad haar

kan verstrekken.

De relevante bepalingen van artikel 228 zijn van toepassing.

4. Bij de uitoefening van de bevoegdheden welke hem bij dit artikel zijn verleend, besluit de Raad

met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.".

29) Artikel 114 vervalt.

30) Artikel 115 wordt vervangen door:

ARTIKEL 115

Ten einde te verzekeren dat de uitvoering der door elke Lid-Staat overeenkomstig dit Verdrag

genomen handelspolitieke maatregelen niet wordt verhinderd door het zich verleggen van het

handelsverkeer of indien dispariteiten in die maatregelen in een of meer Lid-Staten economische

moeilijkheden medebrengen, doet de Commissie aanbevelingen over de wijze waarop de overige

Lid-Staten de vereiste medewerking verlenen. Bij gebreke daarvan kan zij de Lid-Staten machtigen

de noodzakelijke beschermende maatregelen te treffen, waarvan zij de voorwaarden en de nadere

bijzonderheden vaststelt.

In dringende gevallen vragen de Lid-Staten aan de Commissie, die zich zo spoedig mogelijk uit-

spreekt, toestemming om zelf de noodzakelijke maatregelen te treffen en geven zij van deze

maatregelen kennis aan de overige Lid-Staten. De Commissie kan te alien tijde besluiten dat de

betrokken Lid-Staten deze maatregelen moeten wijzigen of opheffen.

Bij voorrang moeten die maatregelen worden genomen die de minste verstoringen in de werking

van de gemeenschappelijke markt veroorzaken.".

31) Artikel 116 vervalt.
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32) De titel van het derde deel, Titel II, wordt vervangen door:

'TITEL VIII

Sociale politiek, Onderwijs,

Beroepsopleiding en Jeugd*.

33) Artikel 118 A, lid 2, eerste alinea, wordt vervangen door:

"2. Ten einde bij te dragen tot de verwezenlijking van de in lid I beoogde doelstelling, stelt de

Raad volgens de procedure van artikel 189 C en na raadpleging van het Economisch en Sociaal

Comitd, door middel van richtlijnen de minimumvoorschriften vast die geleidelijk zullen worden

toegepast, met inachtneming van de in elke van de Lid-Staten bestaande ornstandigheden en

technische voorschriften.".

34) Artikel 123 wordt vervangen door:

"ARTIKEL 123

Ten einde de werkgelegenheid voor de werknemers in de interne markt te verbeteren en zodoende

bij te dragen tot verhoging van de levensstandaard, wordt in het kader van de volgende bepalingen

een Europees Sociaal Fonds opgericht ; dit Fonds heeft ten doel binnen de Gemeenschap de

tewerkstelling te vergemakkelijken en de geografische en beroepsmobiliteit van de werknemers te

bevorderen, alsmede de aanpassing aan veranderingen in het bedrijfsleven en in produktiestelsels

gemakkelijker te maken, met name door beroepsopleiding en omscholing.".

35) Artikel 125 wordt vervangen door :

.ARTIKEL 125

De Raad stelt volgens de procedure van artikel 189 C en na raadpleging van het Economisch en

Sociaal Comitd de uitvoeringsbesluiten betreffende het Europees Sociaal Fonds vast.'.
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36) De artikelen 126, 127 en 128 worden vervangen door:

"HOOFDS7TUK 3

ONDERWUS, BEROEPSOPLEIDING EN JEUGD

ARTIKEL 126

1. De Gemeenschap draagt bij tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte door

samenwerking tussen de Lid-Staten aan te moedigen en zo nodig door hun activiteiten te

ondersteunen en aan te vullen, met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de Lid-

Staten voor de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel en van hun culturele

en taalkundige verscheidenheid.

2. Het optreden van de Gemeenschap is erop gericht:

- de Europese dimensie in het onderwijs tot ontwikkeling te brengen, met name door onderricht

in en verspreiding van de talen der Lid-Staten ;

- de mobiliteit van studenten en docenten te bevorderen, mede door de academische erkenning

van diploma's en studietijdvakken aan te moedigen ;

- de samenwerking tussen onderwijsinstellingen te bevorderen;

- uitwisseling te bevorderen van informatie en ervaring omtrent de gemeenschappelijke

vraagstukken waarmee de onderwijsstelsels van de Lid-Staten worden geconfronteerd ;

- de ontwikkeling van uitwisselingsprogramma's voor jongeren en jongerenwerkers te

bevorderen ;

- de ontwikkeling van bet onderwijs op afstand te stimuleren.

3. De Gemeenschap en de Lid-Staten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de

inzake onderwijs bevoegde internationale organisaties, met name met de Raad van Europa.
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4. Om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel neemt de Raad

- volgens de procedure van artikel 189 B en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comitd

en het Comitd van de Regio's, stimuleringsmaatregelen aan, met uitsluiting van harmonisatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten,

- met gekwalificeerde meerderheid van stenmnen, op voorstel van de Commissie, aanbevelingen aan.

ARTIKEL 127

1. De Gemeenschap iegt inzake beroepsopleiding een beleid ten uitvoer waardoor de activiteiten van

de Lid-Staten worden versterkt en aangevuld, met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid
van de Lid-Staten voor de inhoud en de opzet van de beroepsopleiding.

2. Het optreden van de Gemeenschap is erop gericht

- de aanpassing aan veranderingen in het bedrijfsleven te vergemakkelijken, met name door

beroepsopleiding en omscholing ;

- door verbetering van de initidle beroepsopleiding en van de bij- en nascholing, de opneming en de

wederopneming op de arbeidsmarkt te bevorderen ;

- de toegang tot beroepsopleidingen te vergemakkelijken en de mobiliteit van opleiders en leerlingen,

met name jongeren, te bevorderen ;

- de samenwerking inzake opleiding tussen onderwijs- of opleidingsinstellingen en ondernemingen te

bevorderen ;

- de uitwisseling te bevorderen van informatie en ervaring omtrent de gemeenschappelijke

vraagstukken waarmee de opleidingsstelsels van de Lid-Staten worden geconfronteerd.

3. De Gemeenschap en de Lid-Staten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de inzake

beroepsopleiding bevoegde internationale organisaties.

4. De Raad neemt volgens de procedure van artikel 189 C en na raadpleging van het Economisch en
Sociaai Comitd, maatregelen aan die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit

artikel, met uitsluiting van harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-

Staten.*.
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37) De volgende tekst wordt ingevoegd :

TITEL IX

Cultuur

ARTIKEL 128

1. De Gemeenschap draagt bij tot de ontplooiing van de culturen van de Lid-Staten onder

eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de

nadruk leggend op bet gemeenschappelijk cultureel erfgoed.

2. Het optreden van de Gemeenschap is erop gericht de samenwerking tussen de Lid-Staten aan

te moedigen en zo nodig hun activiteiten op de volgende gebieden te ondersteunen en aan te vullen :

- verbetering van de kennis en verbreiding van de cultuur en de geschiedenis van de Europese

volkeren,

- instandhouding en bescherming van bet cultureel erfgoed van Europees belang,

- culturele uitwisseling op niet-commercidle basis,

- scheppend werk op artistiek en literair gebied, mede in de audiovisuele sector.

3. De Gemeenschap en de Lid-Staten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de

inzake cultuur bevoegde internationale organisaties, met name met de Raad van Europa.

4. De Gemeenschap houdt bij haar optreden uit hoofde van andere bepalingen van dit Verdrag

rekening met de culturele aspecten.

5. Om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel neemt de Raad

- volgens de procedure van artikel 189 B en na raadpleging van bet Comitd van de Regio's,

stimuleringsmaatregelen aan, met uitsluiting van harmonisatie van de wettelijke en

bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten. De Raad besluit tijdens de gehele procedure

van artikel 189 B met eenparigheid van stemmen ;

- met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Commissie, aanbevelingen aan.".
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38) De titels IV, V, VI en VII worden vervangen door:

"TITEL X
Volksgezondheid

ARTIKEL 129

1. De Gemeenschap draagt ertoe bij een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid te

verzekeren door de samenwerking tussen de Lid-Staten te bevorderen en, indien nodig, hun

activiteiten te ondersteunen.

Het optreden van de Gemeenschap is gericht op preventie van ziekten, met name van grote

bedreigingen van de gezondheid, met inbegrip van drugverslaving, door het bevorderen van

onderzoek naar de oorzaken en de overdracht daarvan, alsmede door het bevorderen van

gezondheidsvoorlichting en gezondheidsonderwijs.

De eisen inzake gezondheidsbescherming vormen een bestanddeel van het Gemeenschapsbeleid op

andere gebieden.

2. De Lid-Staten co6rdineren onderling, in verbinding met de Commissie, hun beleid en

programma's op de in lid 1 bedoelde gebieden. De Commissie kan, in nauw contact met de Lid-

Staten, alle dienstige initiatieven nemen om deze co6rdinatie te bevorderen.

3. De Gemeenschap en de Lid-Staten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de

inzake volksgezondheid bevoegde internationale organisaties.

4. Om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel neemt de Raad

- volgens de procedure van artikel 189 B en na raadpleging van het Economisch en Sociaal

Comit6 en het Comitd van de Regio's, stimuleringsmaatregelen aan met uitsluiting van

harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten ;

- met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie, aanbevelingen

aan.
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TITEL XI

Consumentenbescherming

ARTIKEL 129 A

1. De Gemeenschap draagt bij tot de verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming

door middel van :

a) maatregelen die zij op grond van artikel 100 A in het kader van de totstandbrenging van de interne

markt neemt ;

b) specifieke maatregelen ter ondersteuning en aanvulling van het beleid van de Lid-Staten om de

gezondheid, de veiligheid en de economische belangen van de consumenten te beschermen en

adequate consumentenvoorlichting te verschaffen.

2. De Raad neemt volgens de procedure van artikel 189 B en na raadpleging van het Economisch en

Sociaal Comitt de specifieke maatregelen, bedoeld in lid 1, onder b), aan.

3. De uit hoofde van lid 2 aangenomen maatregelen beletten niet dat een Lid-Staat maatregelen voor

een hogere graad van bescherming treft en handhaaft. Deze maatregelen moeten verenigbaar zijn met

dit Verdrag. Zij worden ter kennis van de Commissie gebracht.

TITEL XII

Transeuropese netwerken

ARTIKEL 129 B

1. Ten einde bij te dragen tot de verwezenlijking van de in de artikelen 7 A en 130 A bedoelde

doelstellingen en om de burgers van de Unie, de economische subjecten, alsmede de regionale en lokale

gemeenschappen in staat te stellen ten voile profijt te trekken van de voordelen die uit de totstandkoming

van een ruimte zonder binnengrenzen voortvloeien, draagt de Gemeenschap bij tot de totstandbrenging

en ontwikkeling van transeuropese netwerken op het gebied van vervoers-, telecommunicatie- en enargie-

infrastructuur.
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2. In het kader van een stelsel van open en concurrerende markten is het optreden van de Gemeenschap

gericht op de bevordering van de onderlinge koppeling en interoperabiliteit van de nationale netwerken,

alsmede van de toegang tot deze netwerken. Daarbij wordt met name rekening gehouden met de

noodzaak de insulaire, niet aan zee grenzende en perifere regio's met de centrale regio's van de

Gemeenschap te verbinden.

ARTIKEL 129 C

1. Voor de verwezenlijking van de in artikel 129 B genoemde doelstellingen:

- stelt de Gemeenschap een geheel van richtsnoeren op betreffende de doelstellingen, de prioriteiten

en de grote lijnen van de op bet gebied van transeuropese netwerken overwogen maatregelen, in

deze richtsnoeren worden projecten van gemeenschappelijk belang aangegeven ;

- treft de Gemeenschap alle maatregelen die nodig kunnen blijken om de interoperabiliteit van de

netwerken te verzekeren, met name op bet gebied van de harmonisatie van de technische norrnen ;

- kan de Gemeenschap steun verlenen aan de financidle inspanningen van de Lid-Staten voor projecten

van gemeenschappelijk belang die als zodanig zijn aangegeven in bet kader van de in het eerste

streepje bedoelde richtsnoeren, met name in de vorm van uitvoerbaarheidsstudies, garanties voor
leningen, of rentesubsidies ; de Gemeenschap kan ook door middel van het overeenkomstig

artikel 130 D uiterlijk op 31 december 1993 op te richten Cohesiefonds bijdragen aan de financiering

van specifieke projecten in Lid-Staten op het terrein van de vervoersinfrastructuur.

Bij het optreden van de Gemeenschap wordt rekening gehouden met de potenti~le economische

levensvatbaarheid van de projecten.

2. De Lid-Staten co6rdineren onderling, in verbinding met de Commissie, het nationale beleid dat van

grote invloed kan zijn op de verwezenlijking van de in artikel 129 B bedoelde doelstellingen. De

Commissie kan in nauwe samenwerking met de Lid-Staten alle dienstige initiatieven nemen om deze

co6rdinatie te bevorderen.

3. De Gemeenschap kan besluiten met derde landen samen te werken om projecten van

gemeenschappelijk belang te bevorderen en de interoperabiliteit van de netwerken te verzekeren.
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ARTIKEL 129 D

De in artikel 129 C, lid 1, bedoelde richtsnoeren worden door de Raad vastgesteld volgens de procedure

van artikel 189 B en na raadpleging van bet Economisch en Sociaal Comitd en van bet Comitd van de

Regio's.

Voor richtsnoeren en projecten van gemeenschappelijk belang die betrekking hebben op bet grondgebied

van een Lid-Staat, is de goedkeuring van de betrokken Lid-Staat vereist.

De Raad stelt volgens de procedure van artikel 189 C en na raadpleging van bet Economisch en Sociaal

Comitd en van bet Comitd van de Regio's de in artikel 129 C, lid 1, bedoelde andere maatregelen vast.

TITEL XIII

Industrie

ARTIKEL 130

1. De Gemeenschap en de Lid-Staten dragen er zorg voor dat de omstandigheden nodig voor bet

concurrentievermogen van de industrie van de Gemeenschap aanwezig zijn.

Hiertoe is bun optreden, overeenkomstig een systeem van open en concurrerende markten, erop gericht:

- de aanpassing van de industrie aan structurele wijzigingen te bespoedigen ;

- een gunstig klimaat voor bet ontplooien van initiatieven en voor de ontwikkeling van ondernemingen

in de gehele Gemeenschap, met name van bet midden- en kleinbedrijf, te bevorderen

- een gunstig kiimaat voor de samenwerking tussen ondernemingen te bevorderen ;

- een betere benutting van bet industrieel potentieel van bet beleid inzake innovatie, onderzoek en

technologische ontwikkeling te stimuleren.

2. De Lid-Staten plegen, in verbinding met de Commissie, onderling overleg en co6rdineren, voor

zover nodig, bun activiteiten. De Commissie kan initiatieven nemen om deze co6rdinatie te bevorderen.

3. De Gemeenschap draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van lid I door middel van

haar beleid en optreden uit hoofde van andere bepalingen van dit Verdrag. De Raad kan op voorstel van

de Commissie, na raadpleging van bet Europees Parlement en bet Economisch en Sociaal Comitd, met
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eenparigheid van stemmen specifieke maatregelen vaststellen ter ondersteuning van de activiteiten die

in de Lid-Staten worden ondernomen om de doelstellingen van lid I te verwezenlijken.

Deze titel verschaft geen grondslag voor invoering door de Gemeenschap van maatregelen waardoor de

mededinging kan worden vervalst.

TITEL XIV

Economische en sociale samenhang

ARTIKEL 130 A

Ten einde de harmonische ontwikkeling van de Gemeenschap in haar geheel te bevorderen, ontwikkelt

en vervolgt de Gemeenschap haar optreden gericht op de versterking van de economische en sociale

samenhang.

De Gemeenschap stelt zich in het bijzonder ten doel, de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van

de onderscheiden regio's en de achterstand van de minst begunstigde regio's, met inbegrip van de

plattelandsgebieden, te verkleinen.

ARTIKEL 130 B

De Lid-Staten voeren hun economisch beleid en co6rdineren dit mede met het oog op het verwezenlijken

van de doelstellingen van artikel 130 A. De vaststelling en de tenuitvoerlegging van het beleid en van

de maatregelen van de Gemeenschap en de totstandbrenging van de interne markt houden rekening met

de doelstellingen van artikel 130 A en dragen bij tot de verwezenlijking daarvan. De Gemeenschap

ondersteuntdeze verwezenlijking tevens door haar optreden via de structuurfondsen (Europees Oridntatie-

en Garantiefonds voor de Landbouw, Afdeling Oridntatie, Europees Sociaal Fonds, Europees Fonds voor

Regionale Ontwikkeling), de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financierings-

instrumenten.

De Commissie brengt om de drie jaar aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal

Comitd en het Comitd van de Regio's verslag uit over de vooruitgang die is geboekt bij de

verwezenlijking van de economische en sociale samenhang, alsmede over de wijze waarop de diverse

in dit artikel bedoelde middelen daartoe hebben bijgedragen. Dit verslag gaat in voorkomend geval

vergezeld van passende voorstellen.
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Indien specifieke maatregelen buiten de fondsen om noodzakelijk blijken, kunnen zulke maatregelen,

onverminderd de maatregelen waartoe in bet kader van ander beleid van de Gemeenschap wordt besloten,

door de Raad op voorstel van de Commissie en na raadpleging van bet Europees Parlement, bet

Economisch en Sociaal Comitd en het Comitd van de Regio's, met eenparigheid van stemmen worden

vastgesteld.

ARTIKEL 130 C

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan bet

ongedaan maken van de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Gemeenschap door deel te
nemen aan de ontwikkeling en de structurele aanpassing van regio's met een ontwikkelingsachterstand

en aan de omschakeling van industriegebieden met afnemende economische activiteit.

ARTIKEL 130 D

Onverminderd artikel 130 E stelt de Raad op voorstel van de Commissie, en na instemming van bet

Europees Parlement en raadpleging van bet Economisch en Sociaal Comitd en bet Comitd van de
Regio's, met eenparigheid van stemmen de taken, de prioritaire doelstellingen en de organisatie van de

structuurfondsen vast, hetgeen ook samenvoeging van de fondsen kan omvatten. De Raad stelt volgens

dezelfde procedure tevens de algemene regels vast die voor deze fondsen gelden, alsmede de bepalingen
die nodig zijn voor de doeltreffende werking van de fondsen en de co6rdinatie tussen de fondsen

onderling en met de andere bestaande financieringsinstrumenten.

De Raad richt volgens dezelfde procedure uiterlijk op 31 december 1993 een Cohesiefonds op, dat een

financille bijdrage levert aan projecten op bet gebied van milieu en transeuropese netwerken in de sfeer
van de vervoersinfrastructuur.

ARTIKEL 130 E

De toepassingsbesluiten met betrekking tot bet Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling worden
door de Raad volgens de procedure van artikel 189 C en na raadpleging van bet Economisch en Sociaal

Comitd en het Comitd van de Regio's vastgesteld.

Ten aanzien van bet Europees OriEntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, Afdeling Oridntatie, en

bet Europees Sociaal Fonds blijven onderscheidenlijk de artikelen 43 en 125 van toepassing.
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TITEL XV

Onderzoek en technologische ontwikkeling

ARTIKEL 130 F

1. De Gemeenschap heeft als doelstelling de wetenschappelijke en technologische grondslagen van de

industrie van de Gemeenschap te versterken en de ontwikkeling van haar internationale concurrentie-

positie te bevorderen, alsmede de onderzoekactiviteiten te bevorderen die uit hoofde van andere hoofd-

stukken van dit Verdrag nodig worden geacht.

2. Te dien einde stimuleert zij in de gehele Gemeenschap de ondernemingen, met inbegrip van kleine

en middelgrote ondernemingen, de onderzoekcentra en de universiteiten bij hun inspanningen op het

gebied van hoogwaardig onderzoek en hoogwaardige technologische ontwikkeling ; zij ondersteunt hun

streven naar onderlinge samenwerking, waarbij haar beleid er vooral op gericht is de ondernemingen in

staat te stellen ten voile de mogelijkheden van de interne markt te benutten, in het bijzonder door open-

stelling van de nationale overheidsopdrachten, vaststelling van gemeenschappelijke normen en opheffing

van de wettelijke en fiscale belemmeringen welke die samenwerking in de weg staan.

3. Alle activiteiten van de Gemeenschap uit hoofde van dit Verdrag, met inbegrip van

demonstratieprojecten, op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling worden vastgesteld

en ten uitvoer gelegd overeenkomstig het bepaalde in deze titel.

ARTIKEL 130 G

Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen onderneemt de Gemeenschap de volgende activiteiten,

die de activiteiten van de Lid-Staten aanvullen :

a) tenuitvoerlegging van programma's voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie,

waarbij de samenwerking met en tussen ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten wordt

bevorderd ;

b) bevordering van de samenwerking inzake communautair onderzoek, communautaire technologische

ontwikkeling en demonstratie met derde landen en internationale organisaties ;

c) verspreiding en exploitatie van de resultaten van de activiteiten inzake communautair onderzoek,

communautaire technologische ontwikkeling en demonstratie ;
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d) stimulering van de opleiding en de mobiliteit van onderzoekers in de Gemeenschap.

ARTIKEL 130 H

1. De Gemeenschap en de Lid-Staten co6rdineren hun activiteiten op het gebied van onderzoek en

technologische ontwikkeling, ten einde de wederzijdse samenhang van het beleid van de Lid-Staten en

het beleid van de Gemeenschap te verzekeren.

2. De Comnissie kan in nauwe samenwerking met de Lid-Staten alle dienstige initiatieven nemen om

de in lid I bedoelde co6rdinatie te bevorderen.

ARTIKEL 130 1

1. De Raad stelt, volgens de procedure van artikel 189 B en na raadpleging van het Economisch en

Sociaal Comit6, en meerjaren-kaderprogramma vast waarin alle activiteiten van de Gemeenschap zijn

opgenomen. De Raad besluit tijdens de gehele procedure van artikel 189 B met eenparigheid van

stemmen.

In dit kaderprogramma:

- worden de wetenschappelijke en technologische doelstellingen die met de in artikel 130 G bedoelde

activiteiten mocten worden verwezenlijkt, aismede de daarmee samenhangende prioriteiten

vastgesteld ;

- worden de grote lijnen van deze activiteiten aangegeven

- worden het totale maximumbedrag van en nadere regels voor de financidle deelneming van de

Gemeenschap aan bet kaderprogramma alsmede de onderscheiden deelbedragen voor elk van de

overwogen activiteiten vastgesteld.

2. Het kaderprogramma wordt naar gelang van de ontwikkeling van de situatie aangepast of aangevuld.

3. Het kaderprogramma wordt ten uitvoer gelegd door middel van specifieke programma's die binnen

elke activiteit worden ontwikkeld. In elk specifiek programma worden de nadere bepalingen voor de

uitvoering ervan, de looptijd en de noodzakelijk geachte middelen vastgesteld. Het totaal van de in de

specifieke programma's vastgestelde noodzakelijk geachte bedragen mag niet meer belopen dan het voor

het kaderprogramma en voor elke activiteit vastgestelde totale maximumbedrag.
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4. De Raad stelt de specifieke programma's met gekwalificeerde meerderheid vast op voorstel van de

Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comitd.

ARTIKEL 130 J

Voor de tenuitvoerlegging van het meerjaren-kaderprogranmma bepaalt de Raad

- de regels voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten;

- de regels voor de verspreiding van de onderzoekresultaten.

ARTIKEL 130 K

Bij de tenuitvoerlegging van het meerjaren-kaderprogramma kan worden besloten tot aanvullende

programma's waaraan alleen wordt deelgenomen door bepaalde Lid-Staten, die zorg dragen voor de

financiering daarvan, onder voorbehoud van een eventuele deelneming van de Gemeenschap.

De Raad stelt de regels voor de aanvullende programma's vast, met name voor wat betreft de

verspreiding van de kennis en de toegang van andere Lid-Staten.

ARTIKEL 130 L

Bij de tenuitvoerlegging van het meerjaren-kaderprogramma kan de Gemeenschap in overeenstemming

met de betrokken Lid-Staten voorzien in deelneming aan door verscheidene Lid-Staten opgezette

onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's, met inbegrip van de deelneming aan de voor de uitvoering

van die programma's tot stand gebrachte structuren.

ARTIKEL 130 M

Bij de tenuitvoerlegging van het meerjaren-kaderprogramma kan de Gemeenschap voorzien in

samenwerking inzake communautair onderzoek en communautaire technologische ontwikkeling en

demonstratie met derde landen of internationale organisaties.
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De nadere regeling van deze samenwerking kan worden vastgesteld in overeenkomsten tussen de

Gemeenschap en de betrokken derde partijen, waarover wordt onderhandeld en die worden gesloten
overeenkomstig artikel 228.

ARTIKEL 130 N

De Gemeenschap kan gemeenschappelijke ondernemingen of andere structuren in het leven roepen die
noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van programnua's voor communautair onderzoek en

communautaire technologische ontwikkeling en demonstratie.

ARTIKEL 130 0

De Raad stelt, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en het

Economisch en Sociaal Comitd, met eenparigheid van stemmen de in artikel 130 N bedoelde

voorzieningen vast.

De Raad stelt, volgens de procedure van artikel 189 C en na raadpleging van het Economisch en Sociaal

Comitd, de in de artikelen 130 J, 130 K en 130 L bedoelde voorzieningen vast. Voor de vaststelling van

de aanvullende programma's is de goedkeuring van de betrokken Lid-Staten vereist.

ARTIKEL 130 P

Aan bet begin van elk jaar legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor.

Dit verslag heeft met name betrekking op de activiteiten inzake onderzoek en technologische

ontwikkeling en verspreiding van de resultaten in het voorafgaandejaar alsmede op het werkprogramma

van het lopende jaar.
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TITEL XVI

Milieu

ARTIKEL 130 R

1. Het beleid van de Gemeenschap op milieugebied draagt bij tot bet nastreven van de volgende

doelstellingen:

- behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van bet milieu;

- bescherming van de gezondheid van de mens ;

- behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;

- bevordering op internationaal vlak van maatregelen om bet hoofd te bieden aan regionale of

mondiale milieuproblemen.

2. De Gemeenschap streeft in haar milieubeleid naar een hoog niveau van bescherming, rekening

houdend met de uiteenlopende situaties in de verschillende regio's van de Gemeenschap. Haar beleid

berust op bet voorzorgsbeginsel en bet beginsel van preventief handelen, bet beginsel dat

milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, en bet beginsel dat de vervuiler

betaalt. De eisen ter zake van milieubescherming moeten in bet bepalen en uitvoeren van

Gemeenschapsbeleid op andere gebieden worden geintegreerd.

In dit verband omvatten de aan deze eisen beantwoordende harmonisatiemaatregelen, in de gevallen die

daarvoor in aanmerking komen, een vrijwaringsclausule op grond waarvan de Lid-Staten om niet-

economische milieuredenen voorlopige maatregelen kunnen nemen die aan een communautaire

controleprocedure onderworpen zijn.

3. Bij bet bepalen van haar beleid op milieugebied houdt de Gemeenschap rekening met:

- de beschikbare wetenschappelijke en technische gegevens ;

- de milieuomstandigheden in de onderscheiden regio's van de Gemeenschap

- de voordelen en lasten die kunnen voortvloeien uit optreden, onderscheidenlijk niet-optreden;
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- de economische en sociale ontwikkeling van de Gemeenschap als geheel en de evenwichtige

ontwikkeling van haar regio's.

4. In het kader van hun onderscheiden bevoegdheden werken de Gemeenschap en de Lid-Staten samen

met derde landen en de bevoegde internationale organisaties. De nadere regels voor de samenwerking

van de Gemeenschap kunnen voorwerp zijn van overeenkomsten tussen de Gemeenschap en de betrokken

derde partijen, waarover wordt onderhandeld en die worden gesloten overeenkomstig artikel 228.

De eerste alinea doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de Lid-Staten om in internationale fora te

onderhandelen en internationale overeenkornsten te sluiten.

ARTIKEL 130 S

1. De Raad stelt volgens de procedure van artikel 189 C en na raadpleging van het Economisch en

Sociaal Comitd de activiteiten vast die de Gemeenschap moet ondernemen om de doelstellingen van

artikel 130 R te verwezenlijken.

2. In afwijking van de in lid 1 bedoelde besluitvormingsprocedure en onverminderd het bepaalde in

artikel 100 A neent de Raad, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees

Parlement en van het Economisch en Sociaal Comitd met eenparigheid van stemmen een besluit over:

- bepalingen van in hoofdzaak fiscale aard ;

- maatregelen betreffende ruimtelijke ordening, bodembestemming met uitzondering van afval-

stoffenbeheer en maatregelen van algemene aard, en kwantitatief waterbeheer ;

- maatregelen die van aanzienlijke invloed zijn op de keuze van een Lid-Staat tussen verschillende

energiebronnen en op de algemene structuur van zijn energievoorziening.

De Raad kan onder de in de eerste alinea bedoelde voorwaarden bepalen over welke van de in dit lid

bedoelde aangelegenheden met een gekwalificeerde meerderheid van stemren moet worden besloten.

3. Op andere gebieden stelt de Raad volgens de procedure van artikel 189 B en na raadpleging van het

Economisch en Sociaal Comitt algemene actieprogramma's vast waarin de te verwezenlijken prioritaire

doelstellingen worden vastgelegd.

De Raad stelt, naar gelang van her geval onder de voorwaarden van lid I of lid 2, de maatregelen vast

die noodzakelijk zijn voor de tenuirvoerlegging van deze programma's.
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4. Onverminderd bepaalde maatregelen met een communautair karakter, dragen de Lid-Staten zorg voor

de financiering en de uitvoering van het milieubeleid.

5. Onverminderd het beginsel dat de vervuiler betaalt, treft de Raad, ingeval een op grond van lid I

vastgestelde maatregel voor de overheid van een Lid-Staat onevenredig hoge kosten met zich meebrengt,

in het besluit betreffende de aanneming van die maatregel passende voorzieningen in de vorm van

- ontheffingen van tijdelijke aard en/of

- financidle steun uit het Cohesiefonds dat overeenkomstig artikel 130 D uiterlijk op

31 december 1993 wordt opgericht.

ARTIKEL 130 T

De beschermende maatregelen die worden vastgesteld uit hoofde van artikel 130 S, beletten niet dat een

Lid-Staat verdergaande beschermingsmaatregelen handhaaft en treft. Zulke maatregelen moeten

verenigbaar zijn met dit Verdrag. Zij worden ter kennis van de Commissie gebracht.

T1TEL XVII

Ontwikkelingssamenwerking

ARTIKEL 130 U

1. Het beleid van de Gemeenschap op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, dat een aanvulling

vormt op het beleid van de Lid-Staten, is gericht op de bevordering van:

- de duurzame economische en sociale ontwikkeling van de ontwikkelingslanden en meer in bet

bijzonder van de armste ontwikkelingslanden;

- de harmonische en geleidelijke integratie van de ontwikkelingslanden in de wereldeconomie

- de strijd tegen de armoede in de ontwikkelingslanden.

2. Het beleid van de Gemeenschap op dit gebied draagt bij tot de algemene doelstelling van

ontwikkeling en consolidatie van de democratie en van de rechtsstaat, alsmede tot de doelstelling van

eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.
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3. De Gemeenschap en de Lid-Staten houden zich aan de verbintenissen en de doelstellingen die zij in

bet kader van de Verenigde Naties en andere bevoegde internationale organisaties hebben onderschreven.

ARTIKEL 130 V

De Gemeenschap houdt bij de uitvoering van beleid dat gevolgen kan hebben voor de

ontwikkelingslanden rekening met de doelstellingen van artikel 130 U.

ARTIKEL 130 W

1. Onverminderd de overige bepalingen van dit Verdrag, stelt de Raad volgens de procedure van

artikel 189 C de maatregelen vast die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van artikel 130 U te

verwezenlijken. Deze maatregelen kunnen de vorm aannemen van meerjarenprogramma's.

2. De Europese Investeringsbank draagt, onder de in haar statuten vastgestelde voorwaarden, bij tot

de tenuitvoerlegging van de in lid I bedoelde maatregelen.

3. Dit artikel laat de samenwerking met de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan

in het kader van de ACS-EEG-Overeenkomst onverlet.

ARTIKEL 130 X

1. De Gemeenschap en de Lid-Staten co6rdineren hun ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en plegen

overleg over hun hulpprogramma's, ook in internationale organisaties en tijdens internationale

conferenties. Zij kunnen gezamenlijk optreden. De Lid-Staten dragen zo nodig bij tot de tenuitvoer-

legging van communautaire hulpprogramma's.

2. De Commissie kan alle dienstige initiatieven nemen om de in lid 1 bedoelde co6rdinatie te

bevorderen.

ARTIKEL 130 Y

In het kader van hun onderscheiden bevoegdheden werken de Gemeenschap en de Lid-Staten samen met

derde landen en met de bevoegde intemationale organisaties. De nadere regels voor de samenwerking
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van de Gemeenschap kunnen worden opgenomen in overeenkomsten tussen de Gemeenschap en de

betrokken derde partijen, waarover wordt onderhandeld en die worden gesloten overeenkomstig

artikel 228.

De eerste alinea doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de Lid-Staten om in internationale fora te

onderhandelen en internationale overeenkomsten te sluiten.'.

E. Het viifde deel - "De Instellingen van de Gemeenschap" wordt als vol2t eewiizied

39) Artikel 137 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 137

Het Europees Parlement, bestaande uit vertegenwoordigers van de volkeren van de Staten die in de

Gemeenschap zijn verenigd, oefent de door dit Verdrag aan deze Instelling verleende bevoegdheden

uit.,.

40) Artikel 138, lid 3, wordt vervangen door:

"3. Het Europees Parlement stelt ontwerpen op voor het houden van rechtstreekse algemene

verkiezingen volgens een in alle Lid-Staten eenvormige procedure.

De Raad stelt met eenparigheid van stemmen en met instemming van het Europees Parlement, dat

met meerderheid van stemmen van zijn leden een besluit neemt, de desbetreffende bepalingen vast,

waarvan hij de aanneming door de Lid-Staten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke

bepalingen aanbeveelt.".

41) De volgende artikelen worden ingevoegd

"ARTIKEL 138 A

Europese politieke partijen zijn een belangrijke factor voor integratie binnen de Unie. Zij dragen

bij tot de vorming van een Europees bewustzijn en tot de uiting van de politieke wil van de burgers

van de Unie.
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ARTIKEL 138 B

Voor zover in dit Verdrag daarin is voorzien, neemt het Europees Parlement deel aan het proces dat leidt

tot de aanneming van communautaire besluiten door zijn bevoegdheden in het kader van de procedures

van de artikelen 189 B en 189 C uit te oefenen, asmede door zijn instemming te betuigen of door

adviezen te geven.

Het Europees Parlement kan met meerderheid van stemmen van zijn leden de Commissie verzoeken

passende voorstellen in te dienen inzake aangelegenheden die naar bet oordeel van het Parlement

communautaire besluiten voor de tenuitvoerlegging van dit Verdrag vergen.

ARTIKEL 138 C

In het kader van de vervulling van zijn taken kan bet Europees Parlement op verzoek van een vierde van

zijn leden een tijdelijke enqudtecommissie instellen om, onverminderd de bij dit Verdrag aan andere

Instellingen of organen verleende bevoegdheden, vermeende inbreuken op bet Gemeenschapsrecht of

gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Gemeenschapsrecht te onderzoeken, behalve wanneer

de vermeende feiten bet voorwerp van een gerechtelijke procedure uitmaken en zolang deze procedure

nog niet is voltooid.

De tijdelijke enquetecommissie houdt op te bestaan zodra zij haar verslag heeft ingediend.

De nadere bepalingen betreffende de uitoefening van bet enqueterecht worden in onderlinge

overeenstemming vastgesteld door bet Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

ARTIKEL 138 D

ledere burger van de Unie, asmede iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire

zetel in een Lid-Staat heeft bet recht om individueel of te zamen met andere burgers of personen een

verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten betreffende een onderwerp dat tot de werkterreinen

van de Gemeenschap behoort en dat hem of haar rechtstreeks aangaat.
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ARTIKEL 138 E

1. Het Europees Parlement benoemt een ombudsman die bevoegd is kennis te nemen van klachten van

burgers van de Unie of van natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in een Lid-

Staat over gevallen van wanbeheer bij het optreden van de communautaire Instellingen of organen, met

uitzondering van het Hof van Justitie en bet Gerecht van eerste aanleg bij de uitoefening van hun

gerechtelijke taak.

Overeenkomstig zijn opdracht verricht de ombudsman bet door hem gerechtvaardigd geachte onderzoek

op eigen initiatief dan wel op basis van klachten welke hem rechtstreeks of via een lid van het Europees

Parlement zijn voorgelegd, behalve wanneer de vermeende feiten bet voorwerp van een gerechtelijke

procedure uitmaken of hebben uitgemaakt. Indien de ombudsman een geval van wanbeheer heeft

vastgesteld, legt hij de zaak voor aan de betrokken Instelling, die over een termijn van drie maanden

beschikt om hem haar standpunt mede te delen. De ombudsman doet vervolgens een verslag aan het

Europees Parlement en aan de betrokken Instelling toekomen. De persoon die de klacht heeft ingediend

wordt op de hoogte gebracht van bet resultaat van dit onderzoek.

De ombudsman legt elk jaar aan het Europees Parlement een verslag voor met bet resultaat van zijn

onderzoeken.

2. Na elke verkiezing voor bet Europees Parlement wordt de ombudsman voor de zittingsduur van deze

Instelling benoemd. Hij is herbenoembaar.

Op verzoek van bet Europees Parlement kan de ombudsman door het Hof van Justitie van zijn ambt

ontheven worden verklaard, indien hij niet meer aan de eisen voor de uitoefening van zijn ambt voldoet

of op ernstige wijze is tekortgeschoten.

3. De ombudsman oefent zijn ambt volkomen onafhankelijk uit. Bij de vervulling van zijn taken vraagt

noch aanvaardt hij instructies van enig lichaam. Gedurende zijn ambtsperiode mag de ombudsman geen

andere beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen beloning, verrichten.

4. Het Europees Parlement stelt na advies van de Commissie en met goedkeuring van de Raad, die met

gekwalificeerde meerderheid van stemmen een besluit neemt, bet statuut van de ombudsman en de

algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van ombudsman vast.'.
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42) Aan artikel 144, tweede alinea, wordt de volgende zin toegevoegd :

"In dat geval verstrijkt de ambtsperiode van de te hunner vervanging benoemde leden van de
Commissie op de datum waarop de ambtstermijn van de gezamenlijk tot aftreden gedwongen leden

zou zijn verstreken.".

43) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"ARTIKEL 146

De Raad bestaat uit een vertegenwoordiger van elke Lid-Staat op ministerieel niveau die gemachtigd

is om de Regering van de Lid-Staat die hij vertegenwoordigt, te binden.

Het voorzitterschap wordt in de Raad door elke Lid-Staat bij toerbeurt uitgeoefend voor de tijd van

zes maanden, in onderstaande volgorde der Lid-Staten :

- gedurende een eerste cyclus van zes jaar : Belgid, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje,

Frankrijk, erland, ltalid, Luxemburg, Nederland, Portugal, Verenigd Koninkrijk;

- gedurende een tweede cyclus van zes jaar : Denemarken, Belgid, Griekonland, Duitsland,

Frankrijk, Spanje, ftalid, lerland, Nederland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Portugal.".

44) Het volgende artikel wordt ingevoegd :

"ARTIKEL 147

De Raad wordt door zijn Voorzitter, op diens initiatief, op initiatief van 66n van zijn leden of van

de Commissie, in vergadering bijeengeroepen.'.

45) Artikel 149 vervalt.
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46) Het volgende artikel wordt ingevoegd :

"ARTIKEL 151

1. Een comit6, bestaande uit de Permanente Vertegenwoordigers van de Lid-Staten, heeft tot taak

de werkzaamheden van de Raad voor te bereiden en de door de Raad verstrekte opdrachten uit te

voeren.

2. De Raad wordt bijgestaan door een Secretariaat-Generaal onder leiding van een Secretaris-

Generaal. De Secretaris-Generaal wordt door de Raad met eenparigheid van stemmen benoemd.

De Raad beslist over de organisatie van het Secretariaat-Generaal.

3. De Raad stelt zijn reglement van orde vast.".

47) Het volgende artikel wordt ingevoegd :

"ARTIKEL 154

De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de wedden, vergoedingen en

pensioenen vast van de voorziter en de leden van de Commissie, van de president, de rechters en

de griffier van, alsmede van de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie. De Raad stelt, met

dezelfde meerderheid, eveneens alle vergoedingen vast welke als beloning kunnen gelden.".

48) De volgende artikelen worden ingevoegd :

"ARTIKEL 156

Jaarlijks, ten minste een maand vd6r de opening van de zitting van het Europees Parlement,

publiceert de Commissie een algemeen verslag over de werkzaamheden van de Gemeenschap.
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ARTIKEL 157

1. De Commissie bestaat uit zeventien leden, die op grond van hun algemene bekwaamheid worden

gekozen en die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden.

Het aantal leden van de Commissie kin door de Raad met eenparigheid van stemmen worden

gewijzigd.

Alleen zij die de nationaliteit van een van de Lid-Staten bezitten, kunnen lid van de Commissie

zijn.

In de Commissie moet ten minste dn onderdaan van elke Lid-Staat zitting hebben, zonder dat bet

aantal leden van dezelfde nationaliteit meer dan twee mag bodragen.

2. De leden van de Commissie oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit in het algemeen

belang van de Gemeenschap.

Bij de vervulling van hun taken vragen noch aanvaarden zij instructies van enige regering of enig

ander lichaam. Zij onthouden zich van iedere handeling welke onverenigbaar is met het karakter

van hun ambt. Tedere Lid-Staat verbindt zich, dit karakter te eerbiedigen en niet te trachten de leden

van de Commissie te benvloeden bij de uitvoering van hun taak.

De leden van de Commissie mogen gedurende hun ambtsperiode geen andere beroepswerkzaamheden,

al dan niet tegen beloning, verrichten. Bij hun ambtsaanvaarding verbinden zij zich plechtig om

gedurende hun ambtsperiode en na afloop daarvan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen na te

komen, in bet bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten in bet aanvaarden van bepaalde functies of

voordelen na afloop van die ambtsperiode. Ingeval deze verplichtingen niet worden nagekomen, kan de

Raad of de Commissie zich wenden tot bet Hof van Justitie, dat, al naar bet geval, ontslag ambtshalve

volgens artikel 160 of verval van bet recht op pensioen of van andere, daarvoor in de plaats tredende

voordelen kan uitspreken.

ARTIKEL 158

1. De leden van de Commissie worden volgens de procedure van lid 2 voor een periode van vijfjaar

benoemd, behoudens, in voorkomend geval, artikel 144.

Zij zijn herbenoembaar.
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2. De Regeringen van de Lid-Staten dragen, na raadpleging van het Europees Parlement, in onderlinge

overeenstemming de persoon voor die zij voornemens zijn tot Voorzitter van de Commissie te benoemen.

In overleg met de voorgedragen Voorzitter dragen de Regeringen van de Lid-Staten de overige personen

voor die zij voornemens zijn tot leden van de Commissie te benoemen.

De aldus voorgedragen Voorzitter en overige leden van de Commissie worden als college ter

goedkeuring onderworpen aan een stemming van het Europees Parlement. Na goedkeuring door het

Europees Parlement worden de Voorzitter en de overige leden van de Commissie door de Regeringen

van de Lid-Staten in onderlinge overeenstemming benoemd.

3. Lid 1 en lid 2 zijn voor het eerst van toepassing op de Voorzitter en de overige leden van de

Commissie wier ambtsperiode op 7 januari 1995 aanvangt.

De Voorzitter en de overige leden van de Commissie wier ambtsperiode op 7 januari 1993 aanvangt,

worden in onderlinge overeenstemming door de Regeringen der Lid-Staten benoemd. Hun ambtsperiode

verstrijkt op 6 januari 1995.

ARTIKEL 159

Behalve door regelmatige vervanging of door overlijden eindigt de ambtsvervulling van een lid van de

Commissie door vrijwillig ontslag of ontslag ambtshalve.

De betrokkene wordt voor de verdere duur van zijn ambtstermijn vervangen door een nieuw lid dat in

onderlinge overeenstemming door de Regeringen van de Lid-Staten wordt benoemd. De Raad kan met

eenparigheid van stemmen vaststellen dat er geen reden voor vervanging is.

In geval van ontslag of overlijden wordt de Voorzitter voor de verdere duur van zijn ambtstermijn

vervangen. De procedure van artikel 158, lid 2, is van toepassing voor de vervanging van de Voorzitter.

Behoudens in geval van ontslag ambtshalve overeenkomstig artikel 160, blijven de leden van de

Commissie in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

ARTIKEL 160

Op verzoek van de Raad of van de Commissie kan elk lid van de Commissie dat niet meer aan de eisen

voor de uitoefening van zijn ambt voldoet of op ernstige wijze is tekortgeschoten, door het Hof van

Justitie van zijn ambt ontheven worden verklaard.
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ARTIKEL 161

De Commissie kan uit haar leden 6n of twee Vice-Voorzitters benoemen.

ARTIKEL 162

1. De Raad en de Commissie raadplegen elkaar en bepalen in onderlinge overeenstemming de wijze

waarop zij samenwerken.

2. De Commissie stelt haar reglement van orde vast ten einde te verzekeren dat zij en haar diensten

overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag werkzaam zijn. Zij zorgt voor de bekendmaking van dat

reglement.

ARTIKEL 163

De besluiten van de Commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen van het in artikel 157

bepaalde aantal leden.

De Commissie kan slechts geldig zitting houden, indien het in haar reglement van orde bepaalde aantal

leden aanwezig is.".

49) Artikel 165 wordt vervangen door:

"ARTIKEL 165

Het Hof van Justitie bestaat uit dertien rechters.

Het Hof van Justitie komt in voltallige zitting bijeen. Het kan echter uit zijn midden kamers

vormen, elk samengesteld uit drie of vijf rechters, om overeenkomstig de bepalingen van een

daartoe opgesteld reglement, hetzij bepaalde maatregelen van onderzoek te nemen, hetzij bepaalde

soorten van zaken te berechten.

Het Hof van Justitie komt in voltallige zitting bijeen wanneer een Lid-Staat of een Instelling van de

Gemeenschap die partij is bij het geding, daraom verzoekt.
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Indien het Hof van Justitie zulks verzoekt, kan de Raad met eenparigheid van stemmen bet aantal

rechters verhogen en de tweede en derde alinea van dit artikel alsmede de tweede alinea van

artikel 167 voor zover nodig aanpassen.".

50) Artikel 168 A wordt vervangen door :

"ARTIKEL 168 A

1. Aan het Hof van Justitie wordt een gerecht toegevoegd dat, in eerste aanleg en behoudens een

tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening bij het Hof van Justitie op de wijze bepaald in het

Statuut, kennis neemt van bepaalde categorieen van beroepen die onder de voorwaarden van lid 2

worden vastgesteld. Het Gerecht van eerste aanleg is niet bevoegd voor prejudiciale vragen die

worden voorgelegd uit hoofde van artikel 177.

2. Op verzoek van bet Hof van Justitie en na raadpleging van bet Europees Parlement en van de

Commissie, bepaalt de Raad met eenparigheid van stemmen de in lid 1 bedoelde categoriedn van

beroepen en de samenstelling van bet Gerecht van eerste aanleg en stelt hij de noodzakelijke

aanpassingen en aanvullingen voor bet Statuut van het Hof van Justitie vast. Tenzij de Raad

anderszins besluit, zijn'de bepalingen van dit Verdrag betreffende het Hof van Justitie, en met name

de bepalingen van bet Protocol betreffende het Statuut van bet Hof van Justitie, op bet Gerecht van

eerste aanleg van toepassing.

3. De leden van bet Gerecht van eerste aanleg worden gekozen uit personen die alle waarborgen voor

onafhankelijkheid bieden en bekwaam zijn rechterlijke ambten te bekleden ; zij worden in onderlinge

overeenstemming door de Regeringen van de Lid-Staten voor zes jaar benoemd. Om de drie jaar vindt

een gedeeltelijke vervanging plaats. De aftredende leden zijn herbenoembaar.

4. Het Gerecht van eerste aanleg stelt in overeenstemming met bet Hof van Justitie zijn reglement voor

de procesvoering vast. Dit reglement moet met eenparigheid van stemmen door de Raad worden

goedgekeurd.".
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51) Artikel 171 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 171

1. Indien het Hof van Justitie vaststelt dat een Lid-Staat een der krachtens dit Verdrag op hem

rustende verplichtingen niet is nagekomen, is deze Staat gehouden die maatregelen te nemen, welke

nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie.

2. Indien de Commissie van oordeel is dat de betrokken Lid-Staat deze maatregelen niet heeft

genomen, brengt zij, nadat zij deze Staat de mogelijkheid heeft geboden zijn opmerkingen in te

dienen, een met redenen omkleed advies uit waarin de punten worden gepreciseerd waarop de

betrokken Lid-Staat het arrest van het Hof van Justitie niet is nagekomen.

Indien de betrokken Lid-Staat de maatregelen ter uitvoering van het arrest van het Hof niet binnen

de door de Commissie vastgestelde termijn heeft genomen, kan de Commissie de zaak voor het Hof

van Justitie brengen. Zij vermeldt het bedrag van de door de betrokken Lid-Staat te betalen

forfaitaire som of dwangsom die zij in de gegeven omstandigheden passend acht.

Indien het Hof van Justitie vaststelt dat de betrokken Lid-Staat zijn arrest niet is nagekomen, kan

het deze Staat de betaling van een forfaitaire som of een dwangsom opleggen.

Deze procedure geldt onverminderd het bepaalde in artikel 170.".

52) Artikel 172 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 172

De door hat Europees Parlement en de Raad gezamenlijk, alsmede de door de Raad krachtens de

bepalingen van dit Verdrag vastgestelde verordeningen kunnen aan het Hof van Justitie volledige

rechtsmacht verlenen wat betreft de sancties welke in die verordeningen zijn opgenomen.'.
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53) Artikel 173 wordt vervangen door :

.ARTIKEL 173

Het Hof van Justitie gaat de wettigheid na van de handelingen van het Europees Parlement en de

Raad gezamenlijk, van de handelingen van de Raad, van de Commissie en van de ECB, voor zover

bet geen aanbevelingen of adviezen betreft, en van de handelingen van het Europees Parlement die

beogen rechtsgevolgen ten aanzien van derden te hebben.

Te dien einde is bet Hof bevoegd uitspraak te doen inzake elk door cen Lid-Staat, de Raad of de

Commissie ingesteld beroep wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften,

schending van dit Verdrag of van enige uitvoeringsregeling daarvan, dan wel wegens misbruik van

bevoegdheid.

Het Hof is onder dezelfde voorwaarden bevoegd uitspraak te doen inzake elk door bet Europees

Parlement en de ECB ingesteld beroep dat op de vrijwaring van hun prerogatieven is gericht.

ledere natuurlijke of rechtspersoon kan onder dezelfde voorwaarden beroep instellen tegen de tot

hem gerichte beschikkingen, alsmede tegen beschikkingen die, hoewel genomen in de vorm van een

verordening, of van een beschikking gericht tot een andere persoon, hem rechtstreeks en individueel

taken.

Het in dit artikel bedoelde beroep moet worden ingesteld binnen twee maanden te rekenen, al naar

het geval, vanaf de dag van bekendmaking van de handeling, vanaf de dag van kennisgeving aan

de verzoeker of, bij gebreke daarvan, vanaf de dag waarop de verzoeker van de handeling kennis

heeft gekregen.".

54) Artikel 175 wordt vervangen door:

ARTIKEL 175

Ingeval bet Europees Parlement, de Raad of de Commissie, in strijd met dit Verdrag, nalaten een

besluit te nemen, kunnen de Lid-Staten en de overige Instellingen van de Gemeenschap zich wenden

tot bet Hof van Justitie om deze schending te doen vaststellen.
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Dit beroep is slechts ontvankelijk indien de betrokken Instelling vooraf tot handelen is uitgenodigd.

Indien deze Instelling na twee maanden, te rekenen vanaf de uitnodiging, haar standpunt nog niet

heeft bepaald, kan het beroep worden ingesteld binnen een nieuwe termijn van twee maanden.

ledere natuurlijke of rechtspersoon kan onder de in de voorgaande alinea's vastgestelde voorwaarden

bij het Hof van Justitie zijn bezwaren indienen tegen het feit dat een der Instellingen van de

Gemeenschap heeft nagelaten te zijnen aanzien een andere handeling te verrichten dan het geven van

een aanbeveling of een advies.

Het Hof van Justitie is onder dezelfde voorwaarden bevoegd uitspraak te doen inzake de door de

ECB ingestelde beroepen op de onder haar bevoegdheid vallende gebieden of inzake de beroepen

die tegen haar zijn ingesteld.".

55) Artikel 176 wordt vervangen door:

"ARTIKEL 176

De Instelling of de Instellingen wier handeling nietig is verklaard of wier nalatigheid strijdig met

dit Verdrag is verklaard, is respectievelijk zijn gehouden de maatregelen te nemen welke nodig zijn

ter uitvoering van het arrest van bet Hof van Justitie.

Deze verplichting geldt onverminderd die welke kan voortvloeien uit de toepassing van de tweede

alinea van artikel 215.

Dit artikel is ook van toepass:ng op de ECB.".

56) Artikel 177 wordt vervangen door :

ARTIKEL 177

Het Hof van Justitie is bevoegd, bij wijze van prejudiciele beslissing, een uitspraak te doen

a) over de uitlegging van dit Verdrag,
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b) over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de Instellingen van de Gemeenschap

en van de ECB,

c) over de uitlegging van de statuten van bij besluit van de Raad ingestelde organen, wanneer die

statuten daarin voorzien.

Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor een rechterlijke instantie van een der Lid-

Staten, kan deze instantie, indien zij een beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen
van haar vonnis, het Hof van Justitie verzoeken over deze vraag een uitspraak te doen.

Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een nationale

rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger

beroep, is deze instantie gehouden zich tot het Hof van Justitie te wenden.".

57) Artikel 180 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 180

Het Hof van Justitie is bevoegd, binnen de hierna aangegeven grenzen, kennis te nemen van de

geschillen betreffende :

a) de uitvoering van de verplichtingen der Lid-Staten voortvloeiende uit de Statuten van de

Europese nvesteringsbank. De Raad van Bewind van de Bank beschikt dienaangaande over de

bevoegdheden welke bij artikel 169 aan de Commissie zijn toegekend ;

b) de besluiten van de Raad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank. Elke Lid-Staat,

de Commissie en de Raad van Bewind van de Bank kunnen onder de voorwaarden gesteld in

artikel 173 te dezer zake beroep instellen ;

c) de besluiten van de Raad van Bewind van de Europese Investeringsbank. Beroep tegen deze

besluiten kan onder de voorwaarden van artikel 173 slechts worden ingesteld door de Lid-Staten

of de Commissie, en alleen in geval van schending van de vormvoorschriften bedoeld in

artikel 21, leden 2, 5, 6 en 7, van de Statuten van de Bank ;

d) de uitvoering van de verplichtingen van de nationale centrale banken voortvloeiende uit dit
Verdrag en uit de Statuten van het ESCB. De Raad van de ECB beschikt dienaangaande ten
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aanzien van de nationale centrale banken over de bevoegdheden welke bij artikel 169 aan de

Commissie zijn toegekend ten aanzien van de Lid-Staten. Indien het Hof van Justitie vaststelt

dat een nationale centrale bank een der krachtens dit Verdrag op haar rustende verplichtingen

niet is nagekomen, is deze bank gehouden die maatregelen te nemen, welke nodig zijn ter

uirvoering van het arrest van het Hof van Justitie.".

58) Artikel 184 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 184

Iedere partij kan, ook al is de in artikel 173, vijfde alinea, bedoelde termijn verstreken, naar

aanleiding van een geschil waarbij een door het Europees Parlement en de Raad gezamenijk

vastgestelde verordening of een verordening van de Raad, van de Commissie of van de ECB in het

geding is, de in artikel 173, tweede alinea, bedoelde middelen aanvoeren om voor het Hof van

Justitie de niet-toepasselijkheid van deze verordening in te roepen.".

59) De volgende afdeling wordt ingevoegd :

"VUFDE AFDELING

DE REKENKAMER

ARTIKEL 188 A

De Rekenkamer verricht de controle van de rekeningen.

ARTIKEL 188 B

1. De Rekenkamer bestaat uit twaalf leden.

2. De leden van de Rekenkamer worden gekozen uit personen die in hun eigen land behoren of

behoord hebben tot de externe controle-instanties of die voor deze functie bijzonder geschikt zijn.

Zij moeten alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden.
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3. De leden van de Rekenkamer worden door de Raad, na raadpleging van het Europees

Parlement, met eenparigheid van stemmen voor zes jaar benoemd.

Bij de eerste benoemingen echter worden vier leden van de Rekenkamer, die bij loting worden

aangewezen, voor een ambtsperiode van slechts vier jaar benoemd.

De leden van de Rekenkamer zijn herbenoembaar.

Zij kiezen uit hun midden voor drie jaar de Voorzitter van de Rekenkamer. Hij is herkiesbaar.

4. De leden van de Rekenkamer oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit in het algemeen

belang van de Gemeenschap.

Bij de vervulling van hun taken vragen noch aanvaarden zij instructies van enige Regering of enig

lichaam. Zij onthouden zich van iedere handeling welke onverenigbaar is met het karakter van hun

ambt.

5. De leden van de Rekenkamer mogen gedurende hun ambtsperiode geen andere beroeps-

werkzaamheden, al dan niet tegen beloning, verrichten. Bij hun ambtsaanvaarding verbinden zij zich

plechtig om gedurende hun ambtsperiode en na afloop daarvan de uit hun taak voortvloeiende

verplichtingen na te komen, in het bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het aanvaarden van

bepaalde functies of voordelen na afloop van die ambtsperiode.

6. Behalve door regelmatige vervanging of door overlijden, eindigt de ambtsvervulling van een lid van

de Rekenkamer door vrijwillig ontslag of door ontslag ambtshalve ingevolge een uitspraak van het Hof

van Justitie overeenkonistig lid 7.

De betrokkene wordt vervangen voor de verdere duur van zijn ambtstermijn.

Behoudens in geval van ontslag ambtshalve, blijven de leden van de Rekenkamer in functie totdat in hun

vervanging is voorzien.

7. De leden van de Rekenkamer kunnen slechts van hun ambt worden ontheven of van hun recht op

pensioen of andere daarvoor in de plaats tredende voordelen vervallen worden verklaard, indien bet Hof

van Justitie, op verzoek van de Rekenkamer, constateert dat zij hebben opgehouden aan de eisen voor

de uitoefening van hun ambt of aan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen te voldoen.
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8. De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de arbeidsvoorwaarden vast, met name

de bezoldiging, de vergoedingen en bet pensioen van de Voorzitter en de leden van de Rekenkamer. Met

dezelfde meerderheid stelt hij ook de vergoedingen vast die als bezoldiging kunnen worden aangemerkt.

9. De bepalingen van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese

Gemeenschappen die van toepassing zijn op de rechters van het Hof van Justitie gelden ook voor de

leden van de Rekenkamer.

ARTIKEL 188 C

1. De Rekenkamer onderzoekt de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschap.

Zij onderzoekt tevens de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van elk door de Gemeenschap

ingesteld orgaan, voor zover bet instellingsbesluit dit onderzoek niet uitsluit.

De Rekenkamer legt aan bet Europees Parlement en aan de Raad een verkiaring voor waarin de

betrouwbaarheid van de rekeningen en de regelmatigheid en de wettigheid van de onderliggende

verrichtingen worden bevestigd.

2. De Rekenkamer onder-zoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven, en

gaat tevens na of een goed financieel beheer werd gevoerd.

De controle van de ontvangsten geschiedt aan de hand van de vaststellingen en van de stortingen van

ontvangsten aan de Gemeenschap.

De controle van de uitgaven geschiedt aan de hand van betalingsverplichtingen en van betalingen.

Deze controles kunnen plaatsvinden v66r de afsluiting van de rekeningen van het betrokken

begrotingsjaar.

3. De controle geschiedt aan de hand van stukken, en, zo nodig, ter plaatse bij de overige Instellingen

van de Gemeenschap en in de Lid-Staten. De controle in de Lid-Staten geschiedt in samenwerking met

de nationale controle-instanties of, indien deze laatste niet over de nodige bevoegdheden beschikken, in

samenwerking met de bevoegde nationale diensten. Deze instanties of diensten delen aan de Rekenkamer

mee of zij voornemens zijn aan de controle deal te nemen.

Alle bescheiden en inlichtingen die nodig zijn voor de vervulling van de taak van de Rekenkamer,

worden haar op haar verzoek verstrekt door de overige Instellingen van de Gemeenschap en door de

nationale controle-instanties of, indien deze niet over de nodige bevoegdheden beschikken, door de

bevoegde nationale diensten.
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4. De Rekenkamer stelt na afsluiting van elk begrotingsjaar een jaarverslag op. Dit verslag wordt

toegezonden aan de overige Instellingen van de Gemeenschap en te zamen met de antwoorden van

deze Instellingen op de opmerkingen van de Rekenkamer, in het Publikatieblad van de Europese

Gemeenschappen gepubliceerd.

De Rekenkamer kan voorts te allen tijde met betrekking tot bijzondere vraagstukken opmerkingen

maken, met name in de vorm van speciale verslagen, en kan op verzoek van 66n van de overige

Instellingen van de Gemeenschap adviezen uitbrengen.

De Rekenkamer neemt haar jaarversiagen, speciale verslagen of adviezen aan met meerderheid van

stemmen van haar leden.

De Rekenkamer staat het Europees Parlement en de Raad bij bij de controle op de uitvoering van

de begroting.'.

60) Artikel 189 wordt vervangen door:

"ARTIKEL 189

Voor de vervulling van hun taak en onder de in dit Verdrag vervatte voorwaarden stellen het

Europees Parlement en de Raad gezamenlijk, de Raad en de Commissie verordeningen en

richtlijnen vast, geven zij beschikkingen en brengen zij aanbevelingen of adviezen uit.

Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is

rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Een richtlijn is verbindend ten aanzien van bet te bereiken resultaat voor elke Lid-Staat waarvoor

zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen

te kiezen.

Een beschikking is verbindend in al haar onderdelen voor degenen tot wie zij uitdrukkelijk is

gericht.

Aanbevelingen en adviezen zijn niet verbindend.".
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61) De volgende artikelen worden ingevoegd :

"ARTIKEL 189 A

1. Wanneer op grond van dit Verdrag een besluit van de Raad wordt genomen op voorstel van

de Commissie, kan de Raad een besluit dat van dat voorstel afwijkt slechts met eenparigheid van

stemmen nemen, onder voorbehoud van artikel 189 B, leden 4 en S.

2. Zolang de Raad geen besluit heeft genomen kan de Commissie te allen tijde gedurende de

procedures die tot aanneming van een communautair besluit leiden haar voorstel wijzigen.

ARTIKEL 189 B

1. Wanneer in dit Verdrag voor de aanneming van een besluit naar dit artikel wordt verwezen,

is de onderstaande procedure van toepassing.

2. De Commissie dient een voorstel in bij het Europees Parlement en bij de Raad.

De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, na advies van het Europees

Parlement, een gemeenschappelijk standpunt vast. Dit gemeenschappelijk standpunt wordt

medegedeeld aan bet Europees Parlement. De Raad stelt bet Europees Parlement ten voile in kennis

van de redenen die hem hebben geleid tot de bet vaststellen van zijn gemeenschappelijk standpunt.

De Commissie stelt bet Europees Parlement ten voile in kennis van haar standpunt.

Indien het Europees Parlement binnen een termijn van drie maanden na deze mededeling:

a) bet gemeenschappelijk standpunt goedkeurt, stelt de Raad bet desbetreffende besluit definitief vast

overeenkomstig dit gemeenschappelijk standpunt ;

b) zich niet heeft uitgesproken, stelt de Raad bet desbetreffende besluit vast overeenkomstig zijn

gemeenschappelijk standpunt ;

c) met volstrekte meerderheid van zijn leden te kennen geeft dat bet voornemens is bet gemeen-

schappelijk standpunt te verwerpen, stelt bet de Raad onverwijld van dat voornemen in kennis. De

Raad kan bet in lid 4 bedoelde Bemiddelingscomitd bijeenroepen om zijn standpunt nader toe te

lichten. Vervolgens bekrachtigt bet Europees Parlement, met volstrekte meerderheid van zijn leden,

Vol. 1759, 1-30615

1993



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait(s

de verwerping van het gemeenschappelijk standpunt, in welk geval het voorgestelde besluit wordt

geacht niet te zijn aangenomen, of stelt het amendementen voor overeenkomstig de bepalingen

onder d) van dit lid ;

d) met volstrelte meerderheid van zijn leden amendementen op het gemeenschappelijk standpunt

voorstelt, wordt de geamendeerde tekst toegezonden aan de Raad en aan de Commissie, die advies

over deze amendementen uitbrengt.

3. Indien de Raad binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van de amendementen van het

Europees Parlement al deze amendementen met gekwalificeerde meerderheid van stemrnmen goedkeurt,

wijzigt hij dienovereenkomstig zijn gemeenschappelijk standpunt en stelt hij bet desbetreffende besluit

vast ; de Raad besluit evenwel met eenparigheid van stemmen over de amendementen waarover de

Commissie negatief advies heeft uitgebracht. Indien de Raad het betrokken besluit niet vaststelt, roept

de Voorzitter van de Raad in overeenstemming met de Voorzitter van het Europees Parlement,

onverwijid het Bemiddelingscomitd bijeen.

4. Het Bemiddelingscomitd bestaat uit de leden van de Raad of hun vertegenwoordigers en een gelijk

aantal vertegenwoordigers van het Europees Parlement en heeft tot taak met een gekwalificeerde

meerderheid van de leden van de Raad of hun vertegenwoordigers en met een meerderheid van de

vertegenwoordigers van bet Europees Parlement overeenstemming te bereiken over een

gemeenschappelijke ontwerp-tekst. De Commissie neernt san de werkzaamheden van bet

Bemiddelingscomit6 deel en neemt alle nodige initiatieven om de standpunten van bet Europees

Parlement en de Raad nader tot elkaar te brengen.

5. Wanneer bet Bemiddelingscomitd binnen een termijn van zes weken nadat bet is bijeengeroepen, een

gemeenschappelijke ontwerp-tekst goedkeurt, beschikken het Europees Parlement en de Raad over een

termijn van zes weken na deze goedkeuring om het desbetreffende besluit overeenkomstig de

gemeenschappelijke ontwerp-tekst aan te nemen, met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemnen voor wat het Europees Parlement betreft en met gekwalificeerde meerderheid voor wat de Raad

betreft. Wanneer een van de twee Instellingen bet voorgestelde besluit niet goedkeurt, wordt bet geacht

niet te zijn aangenomen.

6. Wanneer het Bemiddelingscomitd geen gemeenschappelijke ontwerp-tekst goedkeurt, wordt het

voorgestelde besluit geacht niet te zijn aangenomen tenzij de Raad, binnen een termijn van zes weken

na het verstrijken van de san het Bemiddelingscomitd verleende termijn, met gekwalificeerde

meerderheid van stemmen het gemeenschappelijk standpunt bekrachtigt waaraan hij v66r de opening van

de bemiddelingsprocedure zijn goedkeuring had gehecht, eventueel met door bet Europees Parlement

voorgestelde amendementen. In dit geval wordt het besluit definitief vastgesteld, tenzij het Europees
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Parlement de tekst binnen een termijn van zes weken na bekrachtiging door de Raad, met volstrekte

meerderheid van zijn leden verwerpt ; in dat geval wordt bet voorgestelde besluit geacht niet te zijn

aangenomen.

7. De in dit artikel vermelde termijnen van drie maanden en zes weken kunnen in onderlinge

overeenstemming tussen bet Europees Parlement en de Raad met ten hoogste ddn maand, respectievelijk

twee weken worden verlengd. De in lid 2 genoemde termijn van drie maanden wordt automatisch met

twee maanden verlengd indien lid 2, onder c) van toepassing is.

8. De werkingssfeer van de in dit artikel bedoelde procedure kan op grond van een door de Commissie

uiterlijk in 1996 aan de Raad voor te leggen verslag worden uitgebreid tot andere gebieden, volgens de

procedure van artikel N, lid 2, van bet Verdrag betreffende de Europese Unie.

ARTIKEL 189 C

Wanneer in dit Verdrag voor de aanneming van een besluit naar dit artikel wordt verwezen, is de

onderstaande procedure van toepassing :

a) De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na

advies van bet Europees Parlement, een gemeenschappelijk standpunt vast.

b) Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad wordt toegezonden aan bet Europees Parlement. De

Raad en de Commissie stellen bet Europees Parlement ten voile in kennis van de redenen die de

Raad hebben geleid tot bet vaststellen van bet gemeenschappelijk standpunt, alsmede van het

standpunt van de Commissie.

Indien bet Europees Parlement binnen een termijn van drie maanden na deze mededeling dit

gemeenschappelijk standpunt goedkeurt of zich binnen deze termijn niet heeft uitgesproken, stelt de

Raad bet desbetreffende besluit definitief vast overeenkomstig bet gemeenschappelijk standpunt.

c) Het Europees Parlement kan binnen de onder b) bedoelde termijn van drie maanden met volstrekte

meerderheid van zijn leden amendementen op bet gemeenschappelijk standpunt van de Raad

voorstellen. Het kan eveneens met dezelfde meerderheid bet gemeenschappelijk standpunt van de

Raad verwerpen. De uitkomst van de beraadslagingen wordt aan de Raad en de Commissie

toegezonden.

Indien bet Europees Parlement bet gemeenschappelijk standpunt van de Raad heeft verworpen, kan

de Raad in tweede lezing slechts met eenparigheid van stemmen besluiten.
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d) Binnen 66n maand behandelt de Commissie haar voorstel op basis waarvan de Raad zijn

gemeenschappelijk standpunt heeft vastgesteld, aan de hand van de door het Europees Parlement
voorgestelde amendementen, opnieuw.

De Commissie legt, samen met het opnieuw behandelde voorstel, de door haar niet overgenomen

amendementen van het Europees Parlement voor aan de Raad, waarbij zij haar mening daarover te

kennen geeft. De Raad kan deze amendementen met eenparigheid van stemmen aannemen.

e) De Raad neemt het door de Commissie opnieuw behandelde voorstel met gekwalificeerde

meerderheid van stemmen aan.

De Raad kan bet door de Commissie opnieuw behandelde voorstel slechts met eenparigheid van

stemmen wijzigen.

f) In de gevallen bedoeld onder c), d) en e) is de Raad gehouden binnen drie maanden te

besluiten. Bij gebreke van een besluit binnen deze termijn wordt bet voorstel van de Commissie

geacht niet te zijn aangenomen.

g) De onder b) en f) bedoelde termijnen kunnen in onderlinge overeenstemming tussen de Raad

en bet Europees Parlement met maximaal Un maand worden verlengd.".

62) Artikel 190 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 190

De verordeningen, richtlijnen en beschikkingen die door het Europees Parlement en de Raad
gezamenlijk worden aangenomen, en de verordeningen, richtlijnen en beschikkingen van de Raad

of van de Commissie worden met redenen omkleed en verwijzen naar de voorstellen of adviezen

welke krachtens dit Verdrag moeten worden gevraagd.".

63) Artikel 191 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 191

1. De volgens de procedure van artikel 189 B aangenomen verordeningen, richtlijnen en

beschikkingen worden ondertekend door de Voorzitter van het Europees Parlement en door de
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Voorzitter van de Raad, en worden bekendgemaakt in bet Publikatieblad van de Gemeenschap. Zij

treden in werking op de datum die zij daartoe bepalen of, bij gebreke daarvan, op de twintigste dag

volgende op die van hun bekendmaking.

2. De verordeningen van de Raad en van de Commissie, asmede de richdijnen van deze

Instellingen die tot alle Lid-Staten zijn gericht, worden in bet Publikatieblad van de Gemeenschap

bekendgemaakt. Zij treden in werking op de datum die zij daartoe bepalen of, bij gebreke daarvan,

op de twintigste dag volgende op die van hun bekendmaking.

3. Van de overige richtlijnen en van de beschikkingen wordt kennis gegeven aan hen tot wie zij

zijn gericht ; zij worden door deze kennisgeving van kracht.".

64) Artikel 194 wordt vervangen door :

.ARTIKEL 194

Het aantal leden van bet Comitd is als volgt vastgesteld:

Belgi8........................ 12

Denemarken .................... 9

Duitsland ..................... 24

Griekenland ................... 12

Spanje ...................... 21

Frankrijk ..................... 24

lerland ....................... 9

Italid ....................... 24

Luxemburg .................... 6

Nederland .................... 12

Portugal .. ................... 12

Verenigd Koninkrijk ............ 24.

De leden van het Comitd worden door de Raad met eenparigheid van stemmen voor vier jaar

benoemd. Zij zijn herbenoembaar.

De leden van bet Comitd mogen niet gebonden zijn door enig imperatief mandaat. Zij oefenen hun

ambt volkomen onafhankelijk uit in bet algemeen belang van de Gemeenschap.
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De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de vergoedingen' van de leden van het

Comitd vast.*.

65) Artikel 196 wordt vervangen door:

"ARTIKEL 196

Het Comitd kiest, voor een periode van twee jaar, uit zijn midden zijn voorzitter en zijn bureau.

Het Comitd stelt zijn reglement van orde vast.

Het Comitd wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen op verzoek van de Raad of van de

Commissie. Het kan eveneens op eigen initiatief bijeenkomen.".

66) Artikel 198 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 198

Het Comitd moet door de Raad of door de Commissie worden geraadpleegd in de gevallen voorzien

in dit Verdrag. Het kan door deze Instellingen worden geraadpleegd in alle gevallen waarin zij het

wenselijk oordelen. Het Comitd kan, in de gevallen waarin het dit wenselijk acht, het initiatief

nemen om een advies uit te brengen.

Indien de Raad of de Commissie zulks noodzakelijk achten, stellen zij aan het Comitd een termijn

voor bet uitbrengen van advies ; deze termijn mag niet korter zijn dan een maand, te rekenen vanaf

bet tijdstip waarop de desbetreffende mededeling aan de voorzitter wordt gericht. Na afloop van de

gestelde termijn kan worden gehandeld zonder het advies af te wachten.

Het advies van het Comitd en het advies van de gespecialiseerde afdeling, alsmede een verslag van

de besprekingen, worden aan de Raad en aan de Commissie gezonden.".
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67) Het volgende hoofdstuk wordt ingevoegd:

'HOOFDS7TJK 4

HET COMITI VAN DE REGIO'S

ARTIKEL 198 A

Er wordt een comitd van raadgevende aard ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de

regionale en lokale lichamen, hierna "Comitd van de Regio's" te noemen.

Het aantal leden van bet Comit6 van de Regio's is als volgt vastgesteld:

Belgil........................ 12

Denemarken .................... 9

Duitsland ..................... 24

Griekenland ................... 12

Spanje .. .................... 21

Frankrijk ..................... 24

lerland ....................... 9

ItaliO .. ..................... 24

Luxemburg .................... 6

Nederland .. .................. 12

Portugal .. ................... 12

Verenigd Koninkrijk ............. 24.

De leden van het Comitd, asmede een gelijk aantal plaatsvervangers, worden op voordracht van

de onderscheiden Lid-Staten door de Raad met eenparigheid van stemmen voor vier jaar benoemd.

Zij zijn herbenoembaar.

De leden van het Comitd mogen niet gebonden zijn door enig imperatief mandaat. Zij oefenen hun

ambt volkomen onafhankelijk uit in bet algemeen belang van de Gemeenschap.
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ARTIKEL 198 B

Het Comitd van de Regio's kiest, voor een periode van twee jaar, uit zijn midden zijn voorzitter en zijn

bureau.

Het Comitd stelt zijn reglement van orde vast en legt bet ter goedkeuring voor aan de Raad die zijn

goedkeuring met eenparigheid van stemmen dient te geven.

Het Comitt wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen op verzoek van de Raad of van de Commissie.

Het kan eveneens op eigen initiatief bijeenkomen.

ARTIKEL 198 C

Het Comitd van de Regio's wordt door de Raad of door de Commissie geraadpleegd in de gevallen

voorzien in dit Verdrag en in alle andere gevallen waarin een van deze beide Instellingen zulks wenselijk

oordeelt.

Indien de Raad of de Commissie zulks noodzakelijk achten, stellen zij aan bet Comitd een termijn voor

bet uitbrengen van bet advies ; deze termijn mag niet korter zijn dan een maand, te rekenen vanaf bet

tijdstip waarop de desbetreffende mededeling aan de voorzitter wordt gericht. Na afloop van de gestelde

terrnijn kan worden gehandeld zonder bet advies af te wachten.

Wanneer bet Economisch en Sociaal Comitd overeenkomstig artikel 198 wordt geraadpleegd, wordt bet

Comitd van de Regio's door de Raad of de Commissie in kennis gesteld van dat verzoek om advies. Het

Comitd van de Regio's kan, wanneer bet van mening is dat er specifieke regionale belangen op bet spel

staan, hieromtrent advies uitbrengen.

Het Comitd kan, in de gevallen waarin bet zulks dienstig acht, op eigen initiatief een advies uitbrengen.

Het advies van bet Comitd alsmede een verslag van de besprekingen worden aan de Raad en aan de

Commissie gezonden.".
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68) Het volgende hoofdstuk wordt ingevoegd:

"HOOFDSTUK 5

DE EUROPESE INVESTERINGSBANK

ARTIKEL 198 D

De Europese Investeringsbank bezit rechtspersoonlijkheid.

De leden van de Europese Investeringsbank zijn de Lid-Staten.

De Statuten van de Europese Investeringsbank zijn opgenomen in een Protocol dat aan dit Verdrag

is gehecht.

ARTIKEL 198 E

De Europese Investeringsbank heeft tot taak, met een beroep op de kapitaalmarlten en op haar eigen

middelen bij te dragen tot een evenwichtige en ongestoorde ontwikkeling van de gemeenschappelijke
markt in het belang van de Gemeenschap. Te dien einde vergemakkelijkt zij, door zonder
winstoogmerk leningen en waarborgen te verstrekken, de financiering van de volgende projecten

in alle sectoren van het economisch leven :

a) projecten tot ontwikkeling van minder-ontwikkelde gebieden,

b) projecten tot modernisering of overschakeling van ondernemingen of voor het scheppen van

nieuwe bedrijvigheid, voortvloeiende uit de geleidelijke instelling van de gemeenschappelijke

markt, welke projecten door hun omvang of hun aard niet geheel kunnen worden gefinancierd
uit de verschillende middelen welke in ieder van de Lid-Staten voorhanden zijn,

c) projecten welke voor verscheidene Lid-Staten van gemeenschappelijk belang zijn en die door

hun omvang of aard niet geheel kunnen worden gefinancierd uit de verschillende middelen

welke in ieder van de Lid-Staten voorhanden zijn.

Bij de vervulling van haar taak vergemakkelijkt de Bank de financiering van investerings-

programma's in samenhang met bijstandsverlening van de structuurfondsen en van de andere
financieringsinstrumenten van de Gemeenschap.".
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69) Artikel 199 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 199

Alle ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschap, met inbegrip van die welke betrekking hebben

op het Europees Sociaal Fonds, moeten voor elk begrotingsjaar worden geraamd en opgenomen in

de begroting.

De administratieve uitgaven die voor de Instellingen voorrvloeien uit de bepalingen van het Verdrag

betreffende de Europese Unie welke betrekking hebben op bet gemeenschappelijk buitenlands en

veiligheidsbeleid en de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, komen ten

laste van de begroting. De beleidsuitgaven die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van genoemde

bepalingen, kunnen onder de in die bepalingen bedoelde voorwaarden ten laste komen van de

begroting.

De ontvangsten en uitgaven van de begroting moeten in evenwicht zijn.".

70) Artikel 200 vervalt.

71) Artikel 201 wordt vervangen door

"ARTIKEL 201

De begroting wordt, onverminderd andere ontvangsten, volledig uit eigen middelen gefinancierd.

De Raad stelt met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van

het Europees Parlement, de bepalingen inzake het stelsel van eigen middelen van de Gemeenschap

vast, waarvan hij de aanneming door de Lid-Staten overeenkomstig hun onderscheiden

grondwettelijke bepalingen aanbeveelt.*.
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72) Het volgende artikel wordt ingevoegd :

"ARTIKEL 201 A

Ten einde de begrotingsdiscipline te verzekeren, doet de Commissie geen voorstellen voor

communautaire handelingen, brengt zij geen wijzigingen in haar voorstellen aan en neemt zij geen

uitvoeringsmaatregelen aan die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de begroting, zonder de

verzekering te geven dat die voorstellen of maatregelen gefinancierd kunnen worden binnen de

grenzen van de eigen middelen van de Gemeenschap die voortvloeien uit de door de Raad krachtens

artikel 201 vastgestelde bepalingen.'.

73) Artikel 205 wordt vervangen door :

.ARTIKEL 205

De Commissie voert de begroting overeenkomstig de bepalingen van bet ter uitvoering van

artikel 209 vastgestelde reglement uit onder haar eigen verantwoordelijkheid, binnen de grenzen

der toegekende kredieten en met inachtneming van bet beginsel van goed financieel beheer.

Het reglement voorziet in de wijze waarop en de mate waarin iedere Instelling haar eigen uitgaven

doet.

Binnen de begroting kan de Commissie, met inachtneming van de grenzen en de voorwaarden

bepaald in bet ter uitvoering van artikel 209 vastgestelde reglement, kredieten overschrijven hetzij

van het ene hoofdstuk naar het andere, hetzij van de ene onderafdeling naar de andere.".

74) Artikel 206 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 206

1. Op aanbeveling van de Raad, die besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen,

verleent bet Europees Parlement aan de Commissie kwijting voor de uitvoering van de begroting.

Te dien einde onderzoek't bet, na de Raad, de rekeningen en de financidle balans genoemd in
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artikel 205 bis, het jaarverslag van de Rekenkamer te zamen met de antwoorden van de

gecontroleerde Instellingen op de opmerkingen van de Rekenkamer, alsmede de relevante speciale

versiagen van de Rekenkamer.

2. Alvorens kwijting te verlenen aan de Commissie of voor enig ander doel in verband met de

uitoefening van de bevoegdheden van de Commissie inzake de uitvoering van de begroting, kan
het Europees Parlement de Commissie verzoeken verantwoording af te leggen ter zake van de

uitvoering van de uitgaven of de werking van de financi~Ie controlestelsels. De Commissie verstrekt

het Europees Parlement op verzoek alle nodige inlichtingen.

3. De Comnissie stelt alles in het werk om gevoIg te geven ann de opmerkingen in de
kwijtingsbesluiten en aan andere opmerkingen van het Europees Parlement over de uirvoering van

de uitgaven, alsook aan de opmerkingen waarvan de door de Raad aangenomen aanbevelingen tot

kwijting vergezeld gaan.

Op verzoek van het Europees Parlement of de Raad brengt de Commissie verslag uit over de

maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van deze opmerkingen, met name over de instructies

die zijn gegeven aan de diensten die met de uitvoering van de begroting zijn belast. Deze verslagen

worden ook aan de Rekenkanner toegezonden.

75) De artikelen 206 bis en 206 ter vervallen.

76) Artikel 209 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 209

De Raad, handelend met eenparigheid van sternmen op voorstel van de Commissie en na

raadpleging van bet Europees Parlement en advies van de Rekenkamer :

a) stelt de Financidle Reglementen vast waarbij met name de wijze wordt vstgesteld, waarop de
begroting wordt opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en verantwoording
wordt gedaan en de rekeningen worden nagezien ;

b) bepaalt de regels en de procedure volgens welke de budgettaire ontvangsten waarin het stelsel

der eigen middelen van de Gemeenschap voorziet, ter beschikking van de Commissie worden
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gesteld, en schrijft voor welke maatregelen moeten worden toegepast om in voorkomend geval

te voorzien in de behoefte aan kasmiddelen ;

c) stelt de regels vast en organiseert de controle betreffende de verantwoordelijkheid der financidle

controleurs, ordonnateurs en rekenplichtigen.".

77) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"ARTIKEL 209 A

De Lid-Staten nemen ter bestrijding van fraude waardoor de financieie belangen van de

Gemeenschap worden geschaad, dezelfde maatregelen als die welke zij treffen ter bestrijding van

fraude waardoor hun eigen financile belangen worden geschaad.

Onverminderd andere bepalingen van dit Verdrag co6rdineren de Lid-Staten bun optreden om de

financile belangen van de Gemeenschap tegen fraude te beschermen. Zij stellen daartoe met de

hulp van de Commissie een nauwe en geregelde samenwerking tussen hun bevoegde

overheidsdiensten in.'.

78) Artikel 215 wordt vervangen door:

"ARTIKEL 215

De contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap wordt beheerst door de wet welke op bet

betrokken contract van toepassing is.

Inzake de niet-contractuele aansprakelijkheid moet de Gemeenschap overeenkomstig de algemene

beginselen welke de rechtsstelsels der Lid-Staten gemeen hebben, de schade vergoeden die door

haar Instellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt.

De tweede alinea is onder dezelfde voorwaarden van toepassing op de schade die door de Europese

Centrale Bank of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt.

De persoonlijke aansprakelijkheid der personeelsleden jegens de Gemeenschap wordt geregeld bij

de bepalingen welke hun statuut of de op hen toepasselijke regeling vaststellen.".
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79) Artikel 227 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 2 wordt vervangen door :

"2. Ten aanzien van de Franse overzeese departementen zijn, zodra dit Verdrag in werking

treedt, van toepassing de bijzondere en algemene bepalingen daarvan betreffende

- het vrije verkeer van goederen,

- de landbouw, met uitzondering van artikel 40, lid 4,

- de vrijmaking van bet dienstenverkeer,

- de regels voor de mededinging,

- de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de artikelen 109 H, 109 1 en 226,

- de Instellingen.

De voorwaarden voor de toepassing van de overige bepalingen van dit Verdrag worden uiterlijk

twee jaar na zijn inwerkingtreding bij beschikkingen van de Raad met eenparigheid van

stemmen op voorstel van de Commissie vastgesteld.

De Instellingen van de Gemeenschap dragen er, binnen het raam van de procedures waarin dit

Verdrag voorziet, met name van artikel 226, zorg voor dat de economische en sociale

ontwikkeling van die streken mogelijk wordt gemaakt."

b) Lid 5, onder a), wordt vervangen door :

"a) is dit Verdrag niet van toepassing op de Faer6er ;.

80) Artikel 228 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 228

1. In de gevallen dat de bepalingen van dit Verdrag voorzien in het sluiten van akkoorden tussen

de Gemeenschap en een of meer Staten of internationale organisaties, doet de Commissie

aanbevelingen aan de Raad, die haar machtigt de vereiste onderhandelingen te openen. De

Commissie voert deze onderhandelingen in overleg met speciale comitds, door de Raad aangewezen

om haar daarin bij te staan, en binnen bet raam van de richtsnoeren welke de Raad haar kan

verstrekken.
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Bij de uitoefening van de bevoegdheden welke hem bij dit lid zijn toegekend, besluit de Raad met

gekwalificeerde meerderheid van stemmen, behalve in de in lid 2, tweede zin, bedoelde gevallen,

waarin hij met eenparigheid van stemmen besluit.

2. Onder voorbehoud van de aan de Commissie te dezer zake toegekende bevoegdheden sluit de

Raad de akkoorden met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie.

De Raad besluit met eenparigheid van stemmen wanneer bet akkoord betrekking heeft op een

gebied waarvoor, wat de aanneming van interne voorschriften betreft, eenparigheid vereist is,

alsook wanneer bet gaat om akkoorden als bedoeld in artikel 238.

3. Behalve in bet geval van de in artikel 113, lid 3, bedoelde akkoorden, sluit de Raad de akkoorden

na raadpleging van bet Europees Parlement, ook wanneer bet akkoord betrekking heeft op een gebied

waarvoor de procedure van artikel 189 B of van artikel 189 C vereist is wat de aanneming van interne

voorschriften betreft. Het Europees Parlement brengt advies uit binnen de termijn die de Raad naar

gelang van de urgentie kan vaststellen. Indien er binnen die termijn geen advies is uitgebracht, kan de

Raad een besluit nemen.

In afwijking van bet bepaalde in de vorige alinea, worden akkoorden als bedoeld in artikel 238, andere

akkoorden die een specifiek institutioneel kader in bet leven roepen door bet instellen van samen-

werkingsprocedures, akkoorden die aanzienlijke gevolgen hebben voor de Gemeenschapbegroting en

akkoorden die een wijziging behelzen van een volgens de procedure van artikel 189 B aangenomen

besluit, gesloten nadat bet Europees Parlement zijn instemming heeft gegeven.

In dringende gevallen kunnen de Raad en. bet Europees Parlement een termijn overeenkomen voor bet

geven van de instemming.

4. Bij de sluiting van een akkoord kan de Raad, in afwijking van lid 2, de Commissie machtigen om

de wijzigingen die krachtens bet akkoord volgens een vereenvoudigde procedure of door een bij bet

akkoord opgericht orgaan worden aangenomen, namens de Gemeenschap goed te keuren ; hij kan aan

deze machtiging bijzondere voorwaarden verbinden.

5. Wanneer de Raad overweegt een akkoord te sluiten dat wijzigingen van dit Verdrag inhoudt,

moeten die wijzigingen vooraf volgens de procedure van artikel N van bet Verdrag betreffende de

Europese Unie worden aangenomen.

6. De Raad, de Commissie of een Lid-Staat kunnen bet advies inwinnen van bet Hof van Justitie over

de verenigbaarheid van een beoogd akkoord met de bepalingen van dit Verdrag. Een akkoord waarover
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door het Hof van Justitie een afwijzend advies is uitgebracht, kan slechts in werking treden onder de

voorwaarden welke zijn vastgesteld bij artikel N van bet Verdrag betreffende de Europese Unie.

7. De akkoorden gesloten onder de in dit artikel vastgestelde voorwaarden zijn verbindend voor de

Instellingen van de Gemeenschap en voor de Lid-Staten.".

81) Het volgende artikel wordt ingevoegd :

"ARTIKEL 228 A

Ingeval een gemeenschappelijk standpunt of een gemeenschappelijk optreden dat volgens de

bepalingen van bet Verdrag betreffende de Europese Unie die betrekking hebben op bet

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid is vastgesteld, medebrengt dat de Gemeenschap

moet optreden om de economische betrekkingen met een of meer derde landen te onderbreken of

geheel ef gedeeltelijk te beperken, neemt de Raad de nodige urgente maatregelen. De Raad besluit

hiertoe met gekwalificeerde meerderheid van stenmen, op voorstel van de Commissie.".

82) Artikel 231 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 231

De Gemeenschap brengt met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling een

nauwe samenwerking tot stand welke zal plaatsvinden op de wijze die in onderlinge overeen-

stemming wordt vastgesteld.".

83) De artikelen 236 en 237 vervallen.

Vol 1759, 1-30615



102 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 1993

84) Artikel 238 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 238

De Gemeenschap kan met een of meer Staten of internationale organisaties akkoorden sluiten

waarbij een associatie wordt ingesteld die wordt gekernerkt door wederkerige rechten en

verplichtingen, gemeenschappelijk optreden en bijzondere procedures.".

F. Biilage II1 wordt als volat eewiizied:

85) De titel wordt vervangen door :

"Lijst van de onzichtbare transacties genoemd in artikel 173 H van het Verdrag. .

G. Het Protocol betrefTende de Statuten van de Euroee Investerinasbank wordt als volt

86) De verwijzingen naar de artikelen 129 en 130 worden vervangen door verwijzingen naar de

artikelen 198 D en 198 E.
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TITEL III

BEPALINGEN HOUDENDE WUZIGINGEN VAN HET

VERDRAG

TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

VOOR KOLEN EN STAAL

ARTIKEL H

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal wordt gewijzigd

overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

1) Artikel 7 wordt vervangen door:

"ARTIKEL 7

De Instellingen van de Gemeenschap zijn :

- een HOGE AUTORITEIT (hierna "de Commissie" te noemen)

- een GEMEENSCHAPELUKE VERGADERING (hierna "het Europees Parlement" te noemen)

- een BUZONDERE RAAD VAN MINISTERS (hierna "de Raad" te noemen)

- een HOF VAN JUSTITIE

- een REKENKAMER.

De Commissie wordt bijgestaan door een Raadgevend Comitd.".
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2) De volgende artikelen worden ingevoegd:

"ARTIKEL 9

1. De Commissie bestaat uit zeventien leden, die op grond van hun algemene bekwaarnheid worden

gekozen en die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden.

Het aantal leden van de Commissie kan door de Raad met eenparigheid van stemmen worden

gewijzigd.

Alleen zij die de nationaliteit van een van de Lid-Staten bezitten, kunnen lid van de Commissie zijn.

In de Commissie moet ten minste dn onderdaan van elke Lid-Staat zitting hebben, zonder dat het

aantal leden van dezelfde nationaliteit meer dan twee mag bedragen.

2. De leden van de Comnnissie oefenen hun ambt volkomen onathankelijk uit in het algemeen belang

van de Gemeenschap.

Bij de vervulling van hun taken vragen noch aanvaarden zij instructies van enige regering of enig ander

lichaam. Zij onthouden zich van iedere handeling welke onverenigbaar is met het karakter van hun anbt.

Iedere Lid-Staat verbindt zich, dit karakter te eerbiedigen en niet te trachten de leden van de Commissie

te betnvloeden bij de uitvoering van hun taak.

De leden van de Commissie mogen gedurende hun ambtsperiode geen andere beroepswerkzaamheden,

al dan niet tegen beloning, verrichten. Bij hun ambtsaanvaarding verbinden zij zich plechtig om

gedurende hun ambtsperiode en na afloop daarvan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen na te

komen, in het bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het aanvaarden van bepaalde functies of

voordelen na afloop van die ambtsperiode. Ingeval deze verplichtingen niet worden nagekomen, kan de

Raad of de Commissie zich wenden tot het Hof van Justitie, dat, al naar het geval, ontslag ambtshalve

volgens artikel 12 A of verval van het recht op pensioen of van andere, daarvoor in de plaats tredende

voordelen kan uitspreken.

ARTIKEL 10

1. De leden van de Commissie worden volgens de procedure van lid 2 voor een periode van vijfjaar

benoemd, behoudens, in voorkomend geval, artikel 24.
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Zij zijn herbenoembaar.

2. De Regeringen van de Lid-Staten dragen, na raadpleging van het Europees Parlement, in onderlinge

overeenstemming de persoon voor die zij voornemens zijn tot Voorzitter van de Commissie te benoemen.

In overleg met de voorgedragen Voorzitter dragen de Regeringen van de Lid-Staten de overige personen

voor die zij voornemens zijn tot leden van de Commissie te benoemen.

De aldus voorgedragen Voorzitter en overige leden van de Commissie worden als college ter

goedkeuring onderworpen aan een stemming van het Europees Parlement. Na goedkeuring door het

Europees Parlement worden de Voorzitter en de overige leden van de Commissie door de Regeringen

van de Lid-Staten in onderlinge overeensternming benoemd.

3. Lid I en lid 2 zijn voor het eerst van toepassing op de Voorzitter en de overige leden van de

Commissie wier ambtsperiode op 7 januari 1995 aanvangt.

De Voorzitter en de overige leden van de Commissie wier ambtsperiode op 7 januari 1993 aanvangt,

worden in onderlinge overeenstemming door de Regeringen der Lid-Staten benoemd. Hun ambtsperiode

verstrijkt op 6 januari 1995.

ARTIKEL 11

De Commissie kan uit haar leden 6n of twee Vice-Voorzitters benoemen.

ARTIKEL 12

Behalve door regelmatige vervanging of door overlijden eindigt de ambtsvervulling van een lid van de

Commissie door vrijwillig ontslag of ontslag ambtshalve.

De betrokkene wordt voor de verdere duur van zijn ambtstermijn vervangen door een nieuw lid dat in

onderlinge overeenstemming door de Regeringen van de Lid-Staten wordt benoemd. De Raad kan met

eenparigheid van stemmen vaststellen dat er geen reden voor vervanging is.

In geval van ontslag of overlijden wordt de Voorzitter voor de verdere duur van zijn ambtstermijn

vervangen. De procedure van artikel 10, lid 2, is van toepassing voor de vervanging van de Voorzitter.
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Behoudens in geval van ontslag ambtshalve overeenkomstig artikel 12 A blijven de leden van de

Commissie in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

ARTIKEL 12 A

Op verzoek van de Raad of van de Commissie kan elk lid van de Commissie dat niet meet aan de

eisen voor de uitoefening van zijn ambt voldoet of op ernstige wijze is tekortgeschoten, door het Hof

van Justie van zijn ambt ontheven worden verklaard.

ARTIKEL 13

De besluiten van de Commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen van het in artikel 9

bepaalde aantal leden.

De Commissie kan slechts geldig zitting houden, indien bet in haar reglement van orde bepaalde

aantal leden aanwezig is.".

3) Artikel 16 wordt vervangen door:

"ARTIKEL 16

De Commissie neemt alle interne maatregelen ter verzekering van het goed functioneren van haar

diensten.

Zij kan studiecommissies instellen, met name een economische studiecommissie.

De Raad en de Commissie raadplegen elkaar en bepalen in onderlinge overeenstemming de wijze

waarop zij samenwerken.

De Commissie stelt haar reglement van orde vast ten einde te verzekeren dat zij en haar diensten

overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag werkzaam zijn. Zij zorgt voor de bekendmaking van

dat reglement.'.
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4) Het volgende artikel wordt ingevoegd :

"ARTIKEL 17

Jaarlijks, ten minste een maand vddr de opening van de zitting van bet Europees Parlement,

publiceert de Commissie een algemeen verslag over de werkzaamheden van de Gemeenschap.".

5) Aan artikel 18 wordt de volgende alinea toegevoegd :

"De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen alle vergoedingen vast welke als

beloning kunnen gelden.".

6) De volgende artikelen worden ingevoegd:

"ARTIKEL 20 A

Het Europees Parlement kan met meerderheid van stemmen van zijn leden de Commissie verzoeken

passende voorstellen in te dienen inzake aangelegenheden die naar bet oordeel van bet Parlement

communautaire besluiten voor de tenuitvoerlegging van dit Verdrag vergen.

ARTIKEL 20 B

In bet kader van de vervulling van zijn taken kan bet Europees Parlement, op verzoek van een vierde

van zijn leden, een tijdelijke enquetecommissie instellen om, onverminderd de bij dit Verdrag aan

andere Instellingen of organen verleende bevoegdheden, vermeende inbreuken op bet Gemeenschaps-

recht of gevallen van wanbeheer bij de toepassing van bet Gemeenschapsrecht te onderzoeken,

behalve wanneer de vermeende feiten bet voorwerp van een gerechtelijke procedure uitmaken en

zolang deze procedure nog niet is voltooid.

De tijdelijke enqutteconmissie houdt op te bestaan zodra zij haar verslag heeft ingediend.

De nadere bepalingen betreffende de uitoefening van bet enqutterecht worden in onderlinge overeen-

stemming vastgesteld door bet Europees Parlement, de Raad en de Commissie.
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ARTIKEL 20 C

Iedere burger van de Unie, alsmede iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire

zetel in een Lid-Staat heeft bet recht om individueel of te zamen met andere burgers of personen een

verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten betreffende een onderwerp dat tot de werkterreinen

van de Gemeenschap behoort en dat hem of haar rechtstreeks aangaat.

ARTIKEL 20 D

1. Het Europees Parlement benoemt een ombudsman die bevoegd is kennis te nemen van klachten van

burgers van de Unie of van natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in een Lid-

Staat over gevallen van wanbeheer bij het optreden van de communautaire Instellingen of organen, met

uitzondering van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg bij de uitoefening van hun

gerechtelijke taak.

Overeenkomstig zijn opdracht verricht de ombudsman bet door hem gerechtvaardigd geachte onderzoek

op eigen initiatief dan wel op basis van klachten welke hem rechtstreeks of via een lid van het Europees

Parlement zijn voorgelegd, behalve wanneer de vermeende feiten het voorwerp van een gerechtelijke

procedure uitmaken of hebben uitgemaak. Indien de ombudsman een geval van wanbeheer heeft vast-

gesteld, legt hij de zaak voor aan de betrokken Instelling, die over een termijn van drie maanden beschikt

om hem haar standpunt mede te delen. De ombudsman doet vervolgens een verslag aan het Europees

Parlement en aan de betrokken Instelling toekomen. De persoon die de klacht heeft ingediend wordt op

de hoogte gebracht van bet resultaat van dit onderzoek.

De ombudsman legt elk jaar aan het Europees Parlement een verslag voor met bet resultaat van zijn

onderzoeken.

2. Na elke verkiezing voor het Europees Parlement wordt de ombudsman voor de zittingsduur van deze

Instelling benoemd. Hij is herbenoembaar.

Op verzoek van het Europees Parlement kan de ombudsman door bet Hof van Justitie van zijn ambt

ontheven worden verklaard, indien hij niet meer aan de eisen voor de uitoefening van zijn ambt voldoet

of op ernstige wijze is tekortgeschoten.

3. De ombudsman oefent zijn ambt volkomen onafhankelijk uit. Bij de vervulling van zijn taken

vraagt noch aanvaardt hij instructies van enig lichaam. Gedurende zijn ambtsperiode mag de

ombudsman geen andere beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen beloning, verrichten.
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4. Het Europees Parlement stelt na advies van de Commissie en met goedkeuring van de Raad, die

met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een besluit neemt, bet statuut van de ombudsman en

de algemene voorwaarden voor de uitoefening van bet ambt van ombudsman vast.".

7) Artikel 21, lid 3, wordt vervangen door :

"3. Het Europees Parlement stelt ontwerpen op voor het houden van rechtstreekse algemene

verkiezingen volgens een in alle Lid-Staten eenvormige procedure.

De Raad stelt met eenparigheid van stemmen en met instemming van het Europees Parlement, dat

met meerderheid van stemmen van zijn leden een besluit neemt, de desbetreffende bepalingen vast,

waarvan hij de aanneming door de Lid-Staten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke

bepalingen aanbeveelt.".

8) Artikel 24 wordt vervangen door:

"ARTIKEL 24

Het Europees Parlement beraadslaagt in openbare zitting over bet algemene jaarverslag, dat door de

Commissie aan bet Europees Parlement wordt voorgelegd.

Wanneer aan het Europees Parlement een motie van afkeuring betreffende het beleid van de

Commissie wordt voorgelegd, kan het Europees Parlement zich over deze motie niet eerder

uitspreken dan ten minste drie dagen nadat de motie is ingediend en slechts bij openbare stemming.

Indien de motie van afieuring is aangenomen met een meerderheid van twee derde der uitgebrachte

stemmen en tevens bij meerderheid van de leden van bet Europees Parlement, moeten de leden van

de Commissie gezamenlijk aftreden. Zij blijven de lopende zaken behartigen tot in hun vervanging

is voorzien overeenkomstig artikel 10. In dat geval verstrijkt de ambtsperiode van de te hunner

vervanging benoemde leden van de Commissie op de datum waarop de ambtstermijn van de

gezamenlijk tot aftreden gedwongen leden zou zijn verstreken.".
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9) De volgende artikelen worden ingevoegd:

"ARTIKEL 27

De Raad bestaat uit een vertegenwoordiger van elke Lid-Staat op ministerieel niveau die gemachtigd

is om de Regering van de Lid-Staat die hij vertegenwoordigt, te binden.

Het voorzitterschap wordt in de Raad door elke Lid-Staat bij toerbeurt uitgeoefend voor de tijd van

zes maanden, in onderstaande volgorde der Lid-Staten :

- gedurende een eerste cyclus van zes jaar : Belgid, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje,

Frankrijk, Ierland, Italid, Luxemburg, Nederland, Portugal, Verenigd Koninkrijk ;

- gedurende een tweede cyclus van zes jaar : Denemarken, Belgid, Griekenland, Duitsland,

Frankrijk, Spanje, talid, lerland, Nederland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Portugal.

ARTIKEL 27 A

De Raad wordt door zijn Voorzitter, op diens initiatief, op initiatief van 66n van zijn leden of van

de Commissie, in vergadering bijeengeroepen.'.

10) De volgende artikelen worden ingevoegd :

"ARTIKEL 29

De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van sternmen de wedden, vergoedingen en

pensioenen vast van de voorzitter en de leden van de Commissie, van de president, de rechters en

de griffier van, alsmede van de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie. De Raad stelt, met

dezelfde meerderheid, eveneens alle vergoedingen vast welke als beloning kunnen gelden.

ARTIKEL 30

1. Een comitd, bestaande uit de Permanente Vertegenwoordigers van de Lid-Staten, heeft tot taak

de werkzaamheden van de Raad voor te bereiden en de door de Raad verstrekte opdrachten uit te

voeren.
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2. De Raad wordt bijgestaan door een Secretariaat-Generaal onder leiding van een Secretaris-

Generaal. De Secretaris-Generaal wordt door de Raad met eenparigheid van stemmen benoemd.

De Raad beslist over de organisatie van het Secretariaat-Generaal.

3. De Raad stelt zijn reglement van orde vast.".

11) Artikel 32 wordt vervangen door :

.ARTIKEL 32

Het Hof van Justitie bestaat uit dertien rechters.

Het Hof van Justitie komt in voltallige zitting bijeen. Het kan echter uit zijn midden kamers

vormen, elk samengesteld uit drie of vijf rechters, om overeenkomstig de bepalingen van een

daartoe opgesteld reglement hetzij bepaalde maatregelen van onderzoek te nemen, hetzij bepaalde

soorten van zaken te berechten.

Het Hof van Justitie komt in voltallige zitting bijeen wanneer een Lid-Staat of een Instelling van

de Gemeenschap die partij is bij het geding, daarom verzoekt.

Indien het Hof van Justitie zulks verzoekt, kan de Raad met eenparigheid van stemnen het aantal

rechters verhogen en de tweede en derde alinea van dit artikel alsmede de tweede alinea van

artikel 32 ter voor zover nodig aanpassen.".

12) Artikel 32 quinqies wordt vervangen door:

"ARTIKEL 32 quinqies

1. Aan het Hof van Justitie wordt een gerecht toegevoegd dat, in eerste aanleg en behoudens een

tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening bij bet Hof van Justitie op de wijze bepaald in het

Statuut, kennis neemt van bepaalde categoriedn van beroepen die onder de voorwaarden van lid 2

worden vastgesteld. Het Gerecht van eerste aanleg is niet bevoegd voor prejudicidle vragen die

worden voorgelegd uit hoofde van artikel 41.
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2. Op verzoek van bet Hof van Justitie en na raadpleging van het Europees Parlement en van de

Commissie, bepaalt de Raad met eenparigheid van stemmen de in lid I bedoelde categoriefn van

beroepen en de samenstelling van bet Gerecht van eerste aanleg en stelt hij de noodzakelijke

aanpassingen en aanvullingen voor het Statuut van bet Hof van Justitie vast. Tenzij de Raad anderszins

besluit, zijn de bepalingen van dit Verdrag betreffende bet Hof van Justitie, en met name de bepalingen

van bet Protocol betreffende bet Statuut van bet Hof van Justitie, op bet Gerecht van eerste aanleg van

toepassing.

3. De leden van het Gerecht van eerste aanleg worden gekozen uit personen die alle waarborgen voor

onafhankelijkheid bieden en bekwaam zijn rechterlijke ambten te bekleden ; zij worden in onderlinge

overeenstemming door de Regeringen van de Lid-Staten voor zes jaar benoemd. Om de drie jaar vindt

een gedeeltelijke vervanging plaats. De aftredende leden zijn herbenoembaar.

4. Het Gerecht van eerste aanleg stelt in overeensternming met bet Hof van Justitie zijn reglement voor

de procesvoering vast. Dit reglement moet met eenparigheid van stennen door de Raad worden

goedgekeurd. *.

13) Artikel 33 wordt vervangen door:

"ARTIKEL 33

Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te doen op elk door een deelnemende staat of de Raad

ingesteld beroep tot nietigverklaring van beschikkingen en aanbevelingen van de Commissie op

grond van onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorscbriften, schending van bet Verdrag

of van enige uitvoeringsregeling daarvan dan wel van misbruik van bevoegdheid. Het onderzoek

door bet Hof van Justitie kan echter geen betrekking hebben op een beoordeling van de toestand

die voortvloeit uit economische feiten of omstandigheden, met bet oog op welke toestand de

beschikkingen zijn gegeven of de aanbevelingen zijn gedaan, tenzij de Commissie bet verwijt wordt

gemaakt, dat zij haar bevoegdheden heeft misbruikt of de bepalingen van bet Verdrag of enige op

de uitvoering daarvan betrekking hebbende rechtsregel klaarblijkelijk heeft miskend.

Voor de ondernemingen en verenigingen, bedoeld in artikel 48, staat onder dezelfde voorwaarden

beroep open tegen de hen individueel betreffende beschikkingen en aanbevelingen of tegen

algemene beschikkingen en aanbevelingen, die volgens hun mening te hunnen opzichte misbruik

van bevoegdheid inhouden.
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Het beroep, bedoeld in de eerste twee alinea's van dit artikel, moet worden ingesteld binnen een

termijn van een maand te rekenen onderscheidenlijk vanaf de dag van kennisgeving of vanaf die

van openbaarmaking van de beschikking of de aanbeveling.

Het Hof van Justitie is onder dezelfde voorwaarden bevoegd uitspraak te doen inzake elk door het

Europees Parlement ingesteld beroep dat op de vrijwaring van zijn prerogatieven is gericht.".

14) Het volgende hoofdstuk wordt ingevoegd :

"HOOFDSYTK V

VAN DE REKENKAMER

ARTIKEL 45 A

De Rekenkamer verricht de controle van de rekeningen.

ARTIKEL 45 B

1. De Rekenkamer bestaat uit twaalf leden.

2. De leden van de Rekenkamer worden gekozen uit personen die in hun eigen land behoren of

behoord hebben tot de externe controle-instanties of die voor deze functie bijzonder geschikt zijn.

Zij moeten alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden.

3. De leden van de Rekenkamer worden door de Raad, na raadpleging van het Europees

Parlement, met eenparigheid van stemmen voor zes jaar benoemd.

Bij de eerste benoemingen echter worden vier leden van de Rekenkamer, die bij loting worden

aangewezen, voor een ambtsperiode van slechts vier jaar benoemd.

De leden van de Rekenkamer zijn herbenoembaar.

Zij kiezen uit bun midden voor drie jaar de Voorzitter van de Rekenkamer. Hij is herkiesbaar.
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4. De leden van de Rekenkamer oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit in het algemeen

belang van de Gemeenschap.

Bij de vervulling van hun taken vragen noch aanvaarden zij instructies van enige Regering of enig

lichaam. Zij onthouden zich van iedere handeling welke onverenigbaar is met het karakter van hun

arnbt.

5. De leden van de Rekenkamer mogen gedurende hun ambtsperiode geen andere beroeps-

werkzaamheden, al dan niet tegen beloning, verrichten. Bij hun ambtsaanvaarding verbinden zij zich

plechtig om gedurende hun ambtsperiode en na afloop daarvan de uit hun taak voortvloeiende

verplichtingen na te komen, in het bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het aanvaarden van

bepaalde functies of voordelen na afloop van die ambtsperiode.

6. Behalve door regelmatige vervanging of door overlijden, eindigt de ambtsvervulling van een lid van

de Rekenkamer door vrijwillig ontslag of door ontslag ambtshalve ingevolge een uitspraak van het Hof

van Justitie overeenkomstig lid 7.

De betrokkene wordt vervangen voor de verdere duur van zijn ambtstermijn.

Behoudens in geval van ontslag ambtshalve, blijven de leden van de Rekenkamer in functie totdat in hun

vervanging is voorzien.

7. De leden van de Rekenkamer kunnen slechts van hun ambt worden ontheven of van hun recht op

pensioen of andere daarvoor in de plaats tredende voordelen vervallen worden verklaard, indien het Hof

van Justitie, op verzoek van de Rekenkamer, constateert dat zij hebben opgehouden aan de eisen voor

de uitoefening van hun ambt of aan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

8. De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de arbeidsvoorwaarden vast, met name

de bezoldiging, de vergoedingen en het pensioen van de Voorzitter en de leden van de Rekenkamer. Met

dezelfde meerderheid stelt hij ook de vergoedingen vast die als bezoldiging kunnen worden aangemerkt.

9. De bepalingen van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese

Gemeenschappen die van toepassing zijn op de rechters van het Hof van Justitie gelden ook voor de

leden van de Rekenkaner.
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ARTIKEL 45 C

1. De Rekenkamer onderzoekt de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschap.

Zij onderzoekt tevens de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van elk door de Gemeenschap

ingesteld orgaan, voor zover het instellingsbesluit dit onderzoek niet uitsluit.

De Rekenkamer legt aan het Europees Parlement en aan de Raad een verklaring voor waarin de

betrouwbaarheid van de rekeningen en de regelmatigheid en de wettigheid van de onderliggende

verrichtingen worden bevestigd.

2. De Rekenkamer onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven, en

gaat tevens na of een goed financieel beheer werd gevoerd.

De controle van de ontvangsten geschiedt aan de hand van de vaststellingen en van de stortingen van

ontvangsten aan de Gemeenschap.

De controle van de uitgaven geschiedt aan de hand van beta]ingsverplichtingen en van betalingen.

Deze controles kunnen plaatsvinden v66r de afsluiting van de rekeningen van het betrokken

begrotingsjaar.

3. De controle geschiedt aan de hand van stukken, en, zo nodig, ter plaatse bij de overige Instellingen

van de Gemeenschap en in de Lid-Staten. De controle in de Lid-Staten geschiedt in samenwerking met

de nationale controle-instanties of, indien deze laatste niet over de nodige bevoegdheden beschikken, in

samenwerking met de bevoegde nationale diensten. Deze instanties of diensten delen aan de Rekenkamer

mee of zij voornemens zijn aan de controle deel te nemen.

Alle bescheiden en inlichtingen die nodig zijn voor de vervulling van de taak van de Rekenkamer,

worden haar op haar verzoek verstrekt door de overige Instellingen van de Gemeenschap en door de

nationale controle-instanties of, indien deze niet over de nodige bevoegdheden beschikken, door de

bevoegde nationale diensten.

4. De Rekenkamer stelt na afsluiting van elk begrotingsjaar een jaarverslag op. Dit verslag wordt

toegezonden aan de Instellingen van de Gemeenschap en te zamen met de antwoorden van deze

Instellingen op de opmerkingen van de Rekenkamer, in het Publikatieblad van de Europese

Gemeenschappen gepubliceerd.
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De Rekenkamer kan voorts te alien tijde met betrekking tot bijzondere vraagstukken opmerkingen

maken, met name in de vorm van speciale verslagen, en kan op verzoek van ddn van de overige

Instellingen van de Gemeenschap adviezen uitbrengen.

De Rekenkamer neemt haar jaarverslagen, speciale verslagen of adviezen aan met meerderheid van

stemmen van haar leden.

De Rekenkamer staat het Europees Parlement en de Raad bij bij de controle op de uitvoering van de

begroting.

5. De Rekenkamer stelt voorts een afzonderlijk jaarverslag op over de juistheid der andere

rekenplichtige handelingen dan die welke betrekking hebben op de in lid 1 bedoelde uitgaven en

ontvangsten, alsmede over de juistheid van het financidle beheer van de Commissie met betrekking

tot deze handelingen. Zij stelt dit verslag samen uiterlijk zes maanden na her einde van het

begrotingsjaar waarop het betrekking heeft, en brengt het uit aan de Commissie en aan de Raad. De

Commissie legt het aan het Europees Parlement voor.'.

15) Artikel 78 quater wordt vervangen door :

"ARTIKEL 78 quater

De Commissie voert de administratieve begroting overeenkomstig de bepalingen van het ter

uitvoering van artikel 78 novies vastgestelde reglement uit onder haar eigen verantwoordelijk-

held, binnen de grenzen der toegekende kredieten en met inachtneming van bet beginsel van

goed financieel beheer.

Het reglement voorziet in de wijze waarop en de mate waarin iedere Instelling haar eigen

uitgaven doet.

Binnen de administratieve begroting kan de Commissie, met inachmeming van de grenzen en

de voorwaarden bepaaid in het ter uitvoering van artikel 78 novies vastgestelde reglement,

kredieten overschrijven hetzij van het ene hoofdstuk naar het andere, hetzij van de ene

onderafdeling naar de andere.".

16) De artikelen 78 sexies en 78 septies vervallen.
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17) Artikel 78 octies wordt vervangen door:

"ARTIKEL 78 octies

1. Op aanbeveling van de Raad, die besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen,

verleent bet Europees Parlement aan de Commissie kwijting voor de uitvoering van de

administratieve begroting. Te dien einde onderzoekt het, na de Raad, de rekeningen en de

financidle staat genoemd in artikel 78 quinquies, bet jaarverslag van de Rekenkamer te zamen

met de antwoorden van de gecontroleerde Instellingen op de opmerkingen van de Rekenkamer,

alsmede de relevante speciale verslagen van de Rekenkamer.

2. Alvorens kwijting te verlenen aan de Commissie of voor enig ander doel in verband met

de uitoefening van de bevoegdheden van de Commissie inzake de uitvoering van de
administratieve begroting, kan het Europees Parlement de Commissie verzoeken verantwoording

af te leggen ter zake van de uitvoering van de uitgaven of de werking van de financidle
controlestelsels. De Commissie verstrekt het Europees Parlement op verzoek alle nodige

inlichtingen.

3. De Commissie stelt ailes in het werk om gevoIg te geven aan de opmerkingen in de
kwijtingsbesluiten en aan de andere opmerkingen van bet Europees Parlement over de uitvoering

van de uitgaven, alsmede ann de opmerkingen waarvan de door de Raad aangenomen

aanbevelingen tot kwijting vergezeld gaan.

Op verzoek van bet Europees Parlement of de Raad brengt de Commissie verslag uit over de
maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van deze opmerkingen, met name over de

instructies die zijn gegeven aan de diensten die met de uitvoering van de administratieve

begroting zijn belast. Deze verslagen worden ook aan de Rekenkamer toegezonden

18) Artikel 78 novies wordt vervangen door :

"ARTIKEL 78 novies

De Raad, handelend met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na

raadpleging van bet Europees Parlement en advies van de Rekenkamer :

a) stelt de Financigle Reglementen vast waarbij met name de wijze wordt vastgesteld, waarop
de administratieve begroting wordt opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop
rekening en verantwoording wordt gedaan en de rekeningen worden nagezien ;
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b) bepaalt de regels en de procedure volgens welke de budgettaire ontvangsten waarin het

stelsel der eigen middelen van de Gemeenschappen voorziet, ter beschikking van de

Commissie worden gesteld, en schrijft voor welke maatregelen moeten worden toegepast

om in voorkomend geval te voorzien in de behoefte aan kasmiddelen ;

c) stelt de regels vast en organiseert de controle betreffende de verantwoordelijkheid der

financidle controleurs, ordonnateurs en rekenplichtigen.".

19) Het volgende artikel wordt ingevoegd :

"ARTIKEL 78 decies

De Lid-Staten nemen ter bestrijding van fraude waardoor de financidle belangen van de

Gemeenschap worden geschaad, dezelfde maatregelen als die welke zij treffen ter bestrijding

van fraude waardoor hun eigen financidle belangen worden geschaad.

Onverminderd andere bepalingen van dit Verdrag co6rdineren de Lid-Staten hun optreden om

de financile belangen van de Gemeenschap tegen fraude te beschermen. Zij stellen daartoe met

de hulp van de Commissie een nauwe en geregelde samenwerking tussen hun bevoegde

overheidsdiensten in.*.

20) Artikel 79, onder a), wordt vervangen door:

"a) is dit Verdrag niet van toepassing op de Faer6er.".

21) De artikelen 96 en 98 vervallen.
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TITEL IV

BEPALINGEN TOT WIJZIGING VAN HET VERDRAG

TOT OPRICHTING VAN

DE EUROPESE GEMEENSCHAP

VOOR ATOOMENERGIE

ARTIKEL I

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt gewijzigd

overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

1) Artikel 3 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 3

1. De vervulling van de aan de Gemeenschap opgedragen taken wordt verzekerd door

- een EUROPEES PARLEMENT,

- een RAAD,

- een COMMISSIE,

- een HOF VAN JUSTITIE,

- een REKENKAMER.

[edere Instelling handelt binnen de grenzen van de haar door dit Verdrag verleende

bevoegdheden.

2. De Raad en de Commissie worden bijgestaan door een Economisch en Sociaal Comitd met

raadgevende taak.".
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2) De volgende artikelen worden ingevoegd

'ARTIKEL 107 A

Het Europees Parlement kan met meerderheid van stemmen van zijn leden de Commissie

verzoeken passende voorstellen in te dienen inzake aangelegenheden die naar het oordeel van het

Parlement communautaire besluiten voor de tenuitvoerlegging van dit Verdrag vergen.

ARTIKEL 107 B

In bet kader van de vervulling van zijn taken kan bet Europees Parlement, op verzoek van een

vierde van zijn leden, een tijdelijke enquetecommissie instellen or, onverminderd de bij dit

Verdrag aan andere Instellingen of organen verleende bevoegdheden, vermeende inbreuken op

bet Gemeenschapsrecht of gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Gemeenschapsrecht

te onderzoeken, behalve wanneer de vermeende feiten het voorwerp van een gerechtelijke

procedure uitmaken en zolang deze procedure nog niet is voltooid.

De tijdelijke enquetecommissie houdt op te bestaan zodra zij haar verslag heeft ingediend.

De nadere bepalingen betreffende de uitoefening van het enqueterecht worden in onderlinge

overeenstemming vastgesteld door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

ARTIKEL 107 C

Iedere burger van de Unie, alsmede iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of

statutaire zetel in een Lid-Staat heeft het recht om individueel of te zamen met andere burgers

of personen een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten betreffende een onderwerp

dat tot de werkterreinen van de Gemeenschap behoort en dat hem of haar rechtstreeks aangaat.

ARTIKEL 107 D

1. Het Europees Parlement benoemt een ombudsman die bevoegd is kennis te nemen van klachten

van burgers van de Unie of van natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in

een Lid-Staat over gevalen van wanbeheer bij het optreden van de communautaire Instellingen of

organen, met uitzondering van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg bij de uitoefening

van hun gerechtelijke taak.
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Overeenkomstig zijn opdracht verricht de ombudsman bet door hem gerechtvaardigd geachte

onderzoek op eigen initiatief dan wel op basis van klachten welke hem rechtstreeks of via een lid van

het Europees Parlement zijn voorgelegd, behalve wanneer de vermeende feiten het voorwerp van een

gerechtelijke procedure uitmaken of hebben uitgemaakt. Indien de ombudsman een geval van

wanbeheer heeft vastgesteld, legt hij de zaak voor aan de betrokken Instelling, die over een termijn

van drie maanden beschikt om hem haar standpunt mede te delen. De ombudsman doet vervolgens

een verslag aan het Europees Parlement en aan de betrokken Instelling toekomen. De persoon die de

klacht heeft ingediend wordt op de hoogte gebracht van bet resultaat van dit onderzoek.

De ombudsman legt elk jaar aan het Europees Parlement een verslag voor met het resultaat van zijn

onderzoeken.

2. Na elke verkiezing voor bet Europees Parlement wordt de ombudsman voor de zittingsduur van

deze Instelling benoemd. Hij is herbenoembaar.

Op verzoek van bet Europees Parlement kan de ombudsman door het Hof van Justitie van zijn ambt

worden ontheven, indien hij niet meer aan de eisen voor de uitoefening van zijn ambt voldoet of op

ernstige wijze is tekortgeschoten.

3. De ombudsman oefent zijn ambt volkomen onathankelijk uit. Bij de vervulling van zijn taken

vraagt noch aanvaardt hij instructies van enig lichaam. Gedurende zijn ambtsperiode mag de

ombudsman geen andere beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen beloning, verrichten.

4. Het Europees Parlement stelt na advies van de Commissie en met goedkeuring van de Raad, die

met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een besluit neemt, bet statuut van de ombudsman en

de algemene voorwaarden voor de uitoefening van bet ambt van ombudsman vast.".

3) Artikel 108, lid 3, wordt vervangen door :

"3. Het Europees Parlement stelt ontwerpen op voor bet houden van rechtstreekse algemene

verkiezingen volgens een in alle Lid-Staten eenvormige procedure.

De Rand stelt met eenparigheid van stemnen en met instemming van bet Europees Parlement,

dat met meerderheid van stemnen van zijn leden een besluit neemt, de desbetreffende bepalingen

vast, waarvan hij de aanneming door de Lid-Staten overeenkomstig hun onderscheiden

grondwettelijke bepalingen aanbeveelt.".
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4) Aan artikel 114, tweede alinea, wordt de volgende zin toegevoegd :

"In dat geval verstrijkt de ambtsperiode van de te hunner vervanging benoemde leden van de

Commissie op de datum waarop de ambtstermijn van de gezamenlijk tot afireden gedwongen

leden zou zijn verstreken.".

5) De volgende artikelen worden ingevoegd:

"ARTIKEL 116

De Raad bestaat uit een vertegenwoordiger van elke Lid-Staat op ministerieel niveau die

gemachtigd is om. de Regering van de Lid-Staat die hij vertegenwoordigt, te binden.

Het voorzitterschap wordt in de Raad door elke Lid-Staat bij toerbeurt uitgeoefend voor de tijd

van zes maanden, in onderstaande volgorde der Lid-Staten :

- gedurende een eerste cyclus van zes jaar : Belgid, Denemarken, Duitsland, Griekenland,

Spanje, Frankrijk, lerland, Itali8, Luxemburg, Nederland, Portugal, Verenigd Koninkrijk ;

- gedurende een tweede cyclus van zes jaar : Denemarken, Belgid, Griekenland, Duitsland,

Frankrijk, Spanje, Italid, lerland, Nederland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Portugal.

ARTIKEL 117

De Raad wordt door zijn Voorzitter, op diens initiatief, op initiatief van dn van zijn leden of van

de Commissie, in vergadering bijeengeroepen.".

6) Het volgende artikel wordt ingevoegd :

"ARTIKEL 121

1. Een comitd, bestaande uit de Permanente Vertegenwoordigers van de Lid-Staten, heeft tot

taak de werkzaamheden van de Raad voor te bereiden en de door de Raad verstrekte opdrachten

uit te voeren.
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2. De Raad wordt bijgestaan door een Secretariaat-Generaal onder leiding van een Secretaris-

Generaal. De Secretaris-Generaal wordt door de Raad met eenparigheid van stemmen benoemd.

De Raad beslist over de organisatie van het Secretariaat-Generaal.

3. De Raad stelt zijn reglement van orde vast.'.

7) Het volgende artikel wordt ingevoegd :

"ARTIKEL 123

De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stenmen de wedden, vergoedingen en

pensioenen vast van de voorzitter en de leden van de Commissie, van de president, de rechters

en de griffier van, alsmede van de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie. De Raad stelt, met

dezelfde meerderheid, eveneens alle vergoedingen vast welke als beloning kunnen gelden.".

8) De volgende artikelen worden ingevoegd :

"ARTIKEL 125

Jaarlijks, ten minste een maand v66r de opening van de zitting van het Europees Parlement,

publiceert de Commissie een algemeen verslag over de werkzaamheden van de Gemeenschap.

ARTIKEL 126

1. De Commissie bestaat uit zeventien leden, die op grond van hun algemene bekwaamheid

worden gekozen en die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden.

Het aantal leden van de Commissie kan door de Raad met eenparigheid van stemxen worden

gewijzigd.

Alleen zij die de nationaliteit van een van de Lid-Staten bezitten, kunnen lid van de Commissie

zijn.
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In de Commissie moet ten minste 66n onderdaan van elke Lid-Staat zitting hebben, zonder dat

het aantal leden van dezelfde nationaliteit meer dan twee mag bedragen.

2. De leden van de Commissie oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit in het algemeen belang

van de Gemeenschap.

Bij de vervulling van hun taken vragen noch aanvaarden zij instructies van enige regering of enig

ander lichaam. Zij onthouden zich van iedere handeling welke onverenigbaar is met het karakter van

hun ambt. ledere Lid-Staat verbindt zich, dit karakter te eerbiedigen en niet te trachten de leden van

de Commissie te beinvloeden bij de uitvoering van hun taak.

De leden van de Commissie mogen gedurende hun ambtsperiode geen andere beroepswerkzaamheden,

al dan niet tegen beloning, verrichten. Bij hun ambtsaanvaarding verbinden zij zich plechtig om

gedurende hun ambtsperiode en na afloop daarvan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen na

te komen, in het bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het aanvaarden van bepaalde

functies of voordelen na afloop van die ambtsperiode. Ingeval deze verplichtingen niet worden

nagekomen, kan de Raad of de Commissie zich wenden tot het Hof van Justitie, dat, al naar het

geval, ontslag ambtshalve volgens artikel 129 of verval van bet recht op pensioen of van andere,

daarvoor in de plaats tredende voordelen kan uitspreken.

ARTIKEL 127

1. De leden van de Commissie worden volgens de procedure van lid 2 voor een periode van vijfjaar

benoemd, behoudens, in voorkomend geval, artikel 114.

Zij zijn herbenoembaar.

2. De Regeringen van de Lid-Staten dragen, na raadpleging van het Europees Parlement, in

onderlinge overeenstemming de persoon voor die zij voornemens zijn tot Voorzitter van de Commissie

te benoemen.

In overleg met de voorgedragen Voorzitter dragen de Regeringen van de Lid-Staten de overige

personen voor die zij voornemens zijn tot leden van de Commissie te benoemen.

De aldus voorgedragen Voorzitter en overige leden van de Commissie worden als college ter

goedkeuring onderworpen aan een stemming van het Europees Parlement. Na goedkeuring door het

Europees Parlement worden de Voorzitter en de overige leden van de Commissie door de Regeringen

van de Lid-Staten in onderlinge overeenstemming benoemd.
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3. Lid 1 en lid 2 zijn voor het eerst van toepassing op de Voorzitter en de overige leden van de

Commissie wier ambtsperiode op 7 januari 1995 aanvangt.

De Voorzitter en de overige leden van de Commissie wier ambtsperiode op 7 januari 1993 aanvangt,

worden in onderlinge overeenstemming door de Regeringen der Lid-Staten benoemd. Hun

ambtsperiode verstrijkt op 6 januari 1995.

ARTIKEL 128

Behalve door regelmatige vervanging of door overlijden eindigt de ambtsvervulling van een lid van

de Commissie door vrijwillig ontslag of ontslag ambtshalve.

De betrokkene wordt voor de verdere duur van zijn ambtstermijn vervangen door een nieuw lid dat

in onderlinge overeenstemming door de Regeringen van de Lid-Staten wordt benoemd. De Raad kan

met eenparigheid van stemmen vaststellen dat er geen reden voor vervanging is.

In geval van ontslag of overlijden wordt de Voorzitter voor de verdere duur van zijn ambtstermijn

vervangen. De procedure van artikel 127, lid 2, is van toepassing voor de vervanging van de

Voorzitter.

Behoudens in geval van ontslag ambtshalve overeenkomstig artikel 129 blijven de leden van de

Commissie in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

ARTIKEL 129

Op verzoek van de Raad of van de Commissie kan elk lid van de Commissie dat niet meer aan de

eisen voor de uitoefening van zijn ambt voldoet of op ernstige wijze is tekortgeschoten, door het Hof

van Justitie van zijn ambt ontheven worden verldaard.

ARTIKEL 130

De Commissie kan uit haar lden 6n of twee Vice-Voorzitters benoemen.
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ARTIKEL 131

De Raad en de Commissie raadplegen elkaar en bepalen in onderlinge overeenstemming de wijze

waarop zij samenwerken.

De Commissie stelt haar reglement van orde vast ten einde te verzekeren dat zij en haar diensten

overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag werkzaam zijn. Zij zorgt voor de bekendmaking van

dat reglement.

ARTIKEL 132

De besluiten van de Commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen van het in

artikel 126 bepaalde aantal leden.

De Commissie kan slechts geldig zitting houden, indien het in haar reglement van orde bepaalde

aantal leden aanwezig is.*.

9) Artikel 133 vervalt.

10) Artikel 137 wordt vervangen door:

"ARTIKEL 137

Het Hof van Justitie bestaat uit dertien rechters.

Het Hof van Justitie komt in voltallige zitting bijeen. Het kan echter uit zijn midden kamers

vormen, elk samengesteld uit drie of vijf rechters, om overeenkomstig de bepalingen van een

daartoe opgesteld reglement, hetzij bepaalde maatregelen van onderzoek te nemen, hetzij bepaalde

soorten van zaken te berechten.

Het Hof van Justitie komt in voltallige zitting bijeen wanneer een Lid-Staat of een Instelling van

de Gemeenschap die partij is bij het geding, daarom verzoekt.

Indien het Hof van Justitie zulks verzoekt, kan de Raad met eenparigheid van stemmen het aantal

rechters verhogen en de tweede en derde alinea van dit artikel alsmede de tweede alinea van artikel

139 voor zover nodig aanpassen.".
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11) Artikel 140 A wordt vervangen door :

"ARTIKEL 140 A

1. Aan het Hof van Justitie wordt een gerecht toegevoegd dat, in eerste aanleg en behoudens een

tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening bij het Hof van Justitie op de wijze bepaald in bet

Statuut, kennis neemt van bepaalde categoriedn van beroepen die onder de voorwaarden van lid 2

worden vastgesteld. Het Gerecht van eerste aanleg is niet bevoegd voor prejudicidle vragen die

worden voorgelegd uit hoofde van artikel 150.

2. Op verzoek van bet Hof van Justitie en na raadpleging van bet Europees Parlement en van de

Cominissie, bepaalt de Raad met eenparigheid van stemmen de in lid 1 bedoelde categoriedn

beroepen en de samenstelling van het Gerecht van eerste aanleg en stelt hij de noodzakelijke

aanpassingen en aanvullingen voor bet Statuut van het Hof van Justitie vast. Tenzij de Raad

anderszins besluit, zijn de bepalingen van dit Verdrag betreffende het Hof van Justitie, en met name

de bepalingen van bet Protocol betreffende bet Statuut van het Hof van Justitie, op bet Gerecht van

eerste aanleg van toepassing.

3. De leden van bet Gerecht van eerste aanleg worden gekozen uit personen die alle waarborgen

voor onafhankelijkheid bieden en bekwaam zijn rechterlijke ambten te bekleden ; zij worden in

onderlinge overeenstemming door de Regeringen van de Lid-Staten voor zes jaar benoemd. Om

de drie jaar vindt een gedeeltelijke vervanging plaats. De aftredende leden zijn herbenoembaar.

4. Het Gerecht van eerste aanleg stelt in overeensterming met bet Hof van Justitie zijn reglement

voor de procesvoering vast. Dit reglement moet met eenparigheid van stemmen door de Raad

worden goedgekeurd.'.

12) Artikel 143 wordt vervangen door:

"ARTIKEL 143

1. Indien het Hof van Justitie vaststelt dat een Lid-Stuat een der krachtens dit Verdrag op hem

rustende verplichtingen niet is nagekomen, is deze Staat gehouden die maatregelen te nemen, welke

nodig zijn ter uitvoering van bet arrest van bet Hof van Justitie.
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2. Indien de Commissie van oordeel is dat de betrokken Lid-Staat deze maatregelen niet heeft

genomen, brengt zij, nadat zij deze Staat de mogelijkheid heeft geboden zijn opmerkingen in te

dienen, een met redenen omkleed advies uit waarin de punten worden gepreciseerd waarop de

betrokken Lid-Staat het arrest van het Hof van Justitie niet is nagekomen.

Indien de betrokken Lid-Staat de maatregelen ter uitvoering van het arrest van het Hof niet binnen

de door de Commissie vastgestelde termijn heeft genomen, kan de Commissie de zaak voor het Hof

van Justitie brengen. Zij vermeldt het bedrag van de door de betrokken Lid-Staat te betalen

forfaitaire som of dwangsom die zij in de gegeven omstandigheden passend acht.

Indien het Hof van Justitie vaststelt dat de betrokken Lid-Staat zijn arrest niet is nagekomen, kan

het deze Staat de betaling van een forfaitaire som of een dwangsom opleggen.

Deze procedure geldt onverminderd het bepaalde in artikel 142.".

13) Artikel 146 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 146

Het Hof van Justitie gaat de wettigheid na van de handelingen van de Raad en van de Commissie,

voor zover het geen aanbevelingen of adviezen betreft, en van de handelingen van het Europees

Parlement die beogen rechtsgevolgen ten aanzien van derden te hebben.

Te dien einde is het Hof bevoegd uitspraak te doen inzake elk door een Lid-Staat, de Raad of de

Commissie ingesteld beroep wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften,

schending van dit Verdrag of van enige uitvoeringsregeling daarvan, dan wel wegens misbruik van

bevoegdheid.

Het Hof is onder dezelfde voorwaarden bevoegd uitspraak te doen inzake elk door het Europees

Parlement ingesteld beroep dat op de vrijwaring van zijn prerogatieven is gericht.

ledere natuurlijke of rechtspersoon kan onder dezelfde voorwaarden beroep instellen tegen de tot

hem gerichte beschikkingen, alsmede tegen beschikkingen die, hoewel genomen in de vorm van

een verordening, of van een beschikking gericht tot een andere persoon, hem rechtstreeks en

individueel raken.
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Het in dit artikel bedoelde beroep moet worden ingesteld binnen twee maanden te rekenen, al naar

bet geval, vanaf de dag van bekendmaking van de handeling, vanaf de dag van kennisgeving aan

de verzoeker of, bij gebreke daarvan, vanaf de dag waarop de verzoeker van de handeling heeft

kennis heeft gekregen.".

14) De volgende afdeling wordt ingevoegd:

"AFDELING V

DE REKENKAMER

ARTIKEL 160 A

De Rekenkamer verricht de controle van de rekeningen.

ARTIKEL 160 B

1. De Rekenkamer bestaat uit twaalf leden.

2. De leden van de Rekenkamer worden gekozen uit personen die in hun eigen land behoren of

behoord hebben tot de externe controle-instanties of die voor deze functie bijzonder geschikt zijn.

Zij moeten alle waarborgen voor onathankelijkheid bieden.

3. De leden van de Rekenkamer worden door de Raad na raadpleging van het Europees

Parlement, met eenparigheid van stemmen voor zes jaar benoemd.

Bij de eerste benoemingen echter worden vier leden van de Rekenkamer, die bij loting worden

aangewezen, voor een ambtsperiode van slechts vier jaar benoemd.

De leden van de Rekenkamer zijn herbenoembaar.

Zij kiezen uit hun midden voor drie jaar de Voorzitter van de Rekenkamer. Hij is herkiesbaar.

4. De leden van de Rekenkamer oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit in het algemeen

belang van de Gemeenschap.
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Bij de vervulling van hun taken vragen noch aanvaarden zij instructies van enige Regering of enig

lichaam. Zij onthouden zich van iedere handeling welke onverenigbaar is met het karakter van hun

ambt.

5. De leden van de Rekenkamer mogen gedurende hun ambtsperiode geen andere

beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen beloning, verrichten. Bij hun ambtsaanvaarding verbinden zij

zich plechtig om gedurende hun ambtsperiode en na afloop daarvan de uit hun taak voortvloeiende

verplichtingen na te komen, in het bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het aanvaarden van

bepaalde functies of voordelen na afloop van die ambtsperiode.

6. Behalve door regelmatige vervanging of door overlijden, eindigt de ambtsvervulling van een lid van

de Rekenkamer door vrijwillig ontslag of door ontslag ambtshalve ingevolge een uitspraak van het Hof

van Justitie overeenkomstig lid 7.

De betrokkene wordt vervangen voor de verdere duur van zijn ambtstermijn.

Behoudens in geval van ontslag ambtshalve, blijven de leden van de Rekenkamer in functie totdat in hun

vervanging is vorzien.

7. De leden van de Rekenkamer kunnen slechts van hun ambt worden ontheven of van hun recht op

pensioen of andere daarvoor in de plaats tredende voordelen vervallen worden verklaard, indien het Hof

van Justitie, op verzoek van de Rekenkamer, constateert dat zij hebben opgehouden aan de eisen voor

de uitoefening van hun ambt of aan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

8. De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de arbeidsvoorwaarden vast, met name

de bezoldiging, de vergoedingen en het pensioen van de Voorzitter en de leden van de Rekenkamer. Met

dezelfde meerderheid stelt hij ook de vergoedingen vast die als bezoldiging kunnen worden aangemerkt.

9. De bepalingen van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese

Gemeenschappen die van toepassing zijn op de rechters van het Hof van Justitie gelden ook voor de

leden van de Rekenkarner.'.

ARTIKEL 160 C

1. De Rekenkamer onderzoekt de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschap.

Zij onderzoekt tevens de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van elk door de Gemeenschap

ingesteld orgaan, voor zover het instellingsbesluit dit onderzoek niet uitsluit.
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De Rekenkamer legt aan bet Europees Parlement en aan de Raad een verklaring voor waarin de

betrouwbaarheid van de rekeningen en de regelmatigheid en de wettigheid van de onderliggende

verrichtingen worden bevestigd.

2. De Rekenkamer onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven en

gaat tevens na of een goed financieel beheer werd gevoerd.

De controle van de ontvangsten geschiedt aan de hand van de vaststellingen en van de stortingen van

ontvangsten aan de Gemeenschap.

De controle van de uitgaven geschiedt aan de hand van betalingsverplichtingen en van betalingen.

Deze controles kunnen plaatsvinden v66r de afsluiting van de rekeningen van bet betrokken

begrotingsjaar.

3. De controle geschiedt aan de hand van stukken, en, zo nodig, ter plaatse bij de overige Instellingen

van de Gemeenschap en in de Lid-Staten. De controle in de Lid-Staten geschiedt in samenwerking met

de nationale controle-instanties of, indien deze laatste niet over de nodige bevoegdheden beschikken, in

samenwerking met de bevoegde nationale diensten. Deze instanties of diensten delen aan de Rekenkamer

mee of zij voornemens zijn aan de controle deel te nemen.

Alle bescheiden en inlichtingen die nodig zijn voor de vervulling van de taak van de Rekenkamer,

worden haar op haar verzoek verstrekt door de overige Instellingen van de Gemeenschap en door de

nationale controle-instanties of, indien deze niet over de nodige bevoegdheden beschikken, door de

bevoegde nationale diensten.

4. De Rekenkamer stelt na afsluiting van elk begrotingsjaar een jaarverslag op. Dit verslag wordt

toegezonden aan de overige Instellingen van de Gemeenschap en te zamen met de antwoorden van deze

Instellingen op de opmerkingen van de Rekenkamer, in bet Publikatieblad van de Europese

Gemeenschappen gepubliceerd.

De Rekenkamer kan voorts te allen tijde met betrekking tot bijzondere vraagstukken opmerkingen maken,

met name in de vorm van speciale versiagen, en kan op verzoek van 6n van de overige Instellingen van

de Gemeenschap adviezen uitbrengen.

De Rekenkamer neemt haar jaarverslagen, speciale verslagen of adviezen aan met meerderheid van

stemnen van haar leden.
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De Rekenkamer staat het Europees Parlement en de Raad bij bij de controle op de uitvoering van de

begroting. .

15) Artikel 166 wordt vervangen door:

"ARTIKEL 166

Het aantal leden van het Economisch en Sociaal Comitd is als volgt vastgesteld:

Belgid 12

Denemarken 9

Duitsland 24

Griekenland 12

Spanje 21

Frankrijk 24

Ierland 9

Italie 24

Luxemburg 6

Nederland 12

Portugal 12

Verenigd Koninkrijk 24.

De leden van het Comitd worden door de Raad met eenparigheid van stenmen voor vier jaar

benoemd. Zij zijn herbenoembaar.

De leden van bet Comitd mogen niet gebonden zijn door enig imperatief mandaat. Zij oefenen hun

ambt volkomen onafhankelijk uit in het algemeen belang van de Gemeenschap.

De Raad stelt met gekwalificeerde meerderhbid van stemmen de vergoedingen van de leden van het

Comitd vast.".

16) Artikel 168 wordt vervangen door:

"ARTIKEL 168

Het Comitd kiest, voor een periode van twee jaar, uit zijn midden zijn voorzitter en zijn bureau.
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Het Comitd stelt zijn reglement van orde vast.

Het Comitd wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen op verzoek van de Raad of van de

Commissie. Het kan eveneens op eigen initiatief bijeenkomen.*.

17) Artikel 170 wordt vervangen door :

"Artikel 170

Het Comitt moet door de Raad of door de Commissie worden geraadpleegd in de gevallen voorzien

in dit Verdrag. Het kan door deze Instellingen worden geraadpleegd in alle gevallen waarin zij het

wenselijk oordelen. Het Comitd kan, in de gevallen waarin het dit wenselijk acht, het initiatief

nemen om advies uit te brengen.

Indien de Raad of de Commissie zulks noodzakelijk achten, stellen zij aan het Comitd een termijn

voor het uitbrengen van advies ; deze termijn mag niet korter zijn dan een maand, te rekenen vanaf

het tijdstip waarop de desbetreffende mededeling aan de voorzitter wordt gericht. Na afloop van

de gestelde termijn kan worden gehandeld zonder het advies af te wachten.

Het advies van het Comitd en het advies van de gespecialiseerde afdeling, alsmede een verslag van

de besprekingen, worden aan de Raad en aan de Commissie gezonden.".

18) De leden 1, 2 en 3 van artikel 172 vervallen.

19) Artikel 173 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 173

De begroting wordt, onverminderd andere ontvangsten, volledig uit eigen middelen gefinancierd.

De Raad stelt met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van

bet Europees Parlement, de bepalingen inzake bet stelsel van eigen middelen van de Gemeenschap

vast, waarvan hij de aanneming door de Lid-Staten overeenkomstig hun onderscheiden

grondwettelijke bepalingen aanbeveelt.".
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20) Het volgende artikel wordt ingevoegd

"Artikel 173 A

Ten einde de begrotingsdiscipline te verzekeren, doet de Commissie geen voorstellen voor

communautaire handelingen, brengt zij geen wijzigingen in haar voorstellen aan en neemt zij geen

uitvoeringsmaatregelen aan die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de begroting, zonder de

verzekering te geven dat die voorstellen of maatregelen gefinancierd k-unnen worden binnen de

grenzen van de eigen middelen van de Gemeenschap die voortvloeien uit de door de Raad krachtens

artikel 173 vastgestelde bepalingen.".

21) Artikel 179 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 179

De Commissie voert de begrotingen overeenkomstig de bepalingen van bet ter uitvoering van

artikel 183 vastgestelde reglement uit onder haar eigen verantwoordelijkheid, binnen de grenzen

der toegekende kredieten en met inachmeming van bet beginsel van goed fmancieel beheer.

Het reglement voorziet in de wijze waarop en de mate waarin iedere Instelling haar eigen uitgaven

doet.

Binnen elke begroting kan de Commissie, met inachtneming van de grenzen en de voorwaarden

bepaald in bet ter uitvoering van artikel 183 vastgestelde reglement, kredieten overschrijven hetzij

van bet ene hoofdstuk naar bet andere, hetzij van de ene onderafdeling naar de andere.".

22) De artikelen 180 en 180 bis vervallen.

Vol. 1759, 1-30615



1993 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 135

23) Artikel 180 ter wordt vervangen door:

"ARTIKEL 180 ter

1. Op aanbeveling van de Raad, die besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemnen,

verleent bet Europees Parlement aan de Commissie kwijting voor de uitvoering van de begroting.

Te dien einde onderzoekt bet, na de Raad, de rekeningen en de financidle balans genoemd in

artikel 179 bis, het jaarverslag van de Rekenkamer te zamen met de antwoorden van de

gecontroleerde Instellingen op de opmerkingen van de Rekenkamer, alsmede de relevante speciale

verslagen van de Rekenkamer, .

2. Alvorens kwijting te verlenen aan de Commissie of voor enig ander doel in verband met de

uitoefening van de bevoegdheden van de Commissie inzake de uitvoering van de begroting, kan

bet Europees Parlement de Commissie verzoeken verantwoording af te leggen ter zake van de

uitvoering van de uitgaven of de werking van de financi~le controlestelsels. De Commissie verstrekt

bet Europees Parlement op verzoek alle nodige inlichtingen.

3. De Commissie stelt alles in bet werk om gevoIg te geven aan de opmerkingen in de

kwijtingsbesluiten en aan de andere opmerkingen van bet Europees Parlement over de uitvoering

van de uitgaven, alsmede aan de opmerkingen waarvan de door de Raad aangenomen aanbevelingen

tot kwijting vergezeld gaan.

Op verzoek van bet Europees Parlement of de Raad brengt de Commissie verslag uit over de

maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van deze opmerkingen, met name over de instructies

die zijn gegeven aan de diensten die met de uitvoering van de begrotingen zijn belast. Deze

verslagen worden ook aan de Rekenkamer toegezonden.".

24) Artikel 183 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 183

De Raad, handelend met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na

raadpleging van bet Europees Parlement en advies van de Rekenkamer :

a) stelt de Financidle Reglementen vast waarbij met name de wijze wordt vastgesteld waarop de

begroting wordt opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en verantwoording

wordt gedaan en de rekeningen worden nagezien ;

Vol. 1759. 1-30615



136 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1993

b) bepaalt de regels en de procedure volgens welke de budgettaire ontvangsten waarin het stelsel

der eigen middelen van de Gemeenschap voorziet, ter beschikking van de Commissie worden

gesteld, en schrijft voor welke maatregelen moeten worden toegepast om in voorkomend geval

te voorzien in de behoefte aan kasmiddelen ;

c) stelt de regels vast en organiseert de controle betreffende de verantwoordelijkheid der financi~Ie

cantroleurs, ordonnateurs en rekenplichtigen.".

25) Het volgende artikel wordt ingevoegd

"ARTIKEL 183 A

De Lid-Staten nemen ter bestrijding van fraude waardoor de financiile belangen van de

Gemeenschap worden geschaad, dezelfde maatregelen als die welke zij treffen ter bestrijding van

fraude waardoor hun eigen financidle belangen worden geschaad.

Onverminderd andere bepalingen van dit Verdrag co6rdineren de Lid-Staten hun optreden om de

financidle belangen van de Gemeenschap tegen fraude te beschermen. Zij stellen daartoe met de

hulp van de Commissie een nauwe en geregelde samenwerking tussen hun bevoegde

overheidsdiensten in.".

26) Artikel 198, onder a) wordt vervangen door:

'a) is dit Verdrag niet van toepassing op de Faer6er.".

27) Artikel 201 wordt vervangen door :

"ARTIKEL 201

De Gemeenschap brengt met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling een

nauwe samenwerking tot stand welke zal plaatsvinden op de wijze die in onderlinge

overeenstemming wordt vastgesteld.'.
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28) De artikelen 204 en 205 vervallen.

29) Artikel 206 wordt vervangen door:

.ARTIKEL 206

De Gemeenschap kan met een of meer Staten of internationale organisaties akkoorden sluiten

waarbij een associatie wordt ingesteld die wordt gekenmerkt door wederkerige rechten en

verplichtingen, gemeenschappelijk optreden en bijzondere procedures.

Die akkoorden worden gesloten door de Raad krachtens een na raadpleging van het Europees

Parlement met eenparigheid van stemmen genomen besluit.

Wanneer die akkoorden wijzigingen in dit Verdrag medebrengen, moeten deze wijzigingen vooraf

worden aangenomen volgens de procedure van artikel N van het Verdrag betreffende de Europese

Unie.".
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TITEL V

BEPALINGEN BETREFFENDE

EEN GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS

EN VEILIGHEIDSBELEID

ARTIKEL J

Er wordt een gemeenschappelijk buitenands en veiligheidsbeleid ingesteld waarop de onderstaande

bepalingen van toepassing zijn.

ARTIKEL J. 1

1. De Unie en haar Lid-Staten bepalen en voeren een gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid waarop de bepalingen van deze titel van toepassing zijn en dat alle terreinen van het

buitenlands en veiligheidsbeleid bestrijkt.

2. Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid heeft de volgende doelstellingen

- bescherming van de gemeenschappelijke waarden, de fundamentele belangen en de

onafhankelijkheid van de Unie ;

- versterking van de veiligheid van de Unie en haar Lid-Staten in alle opzichten;

- handhaving van de vrede en versterking van de internationale veiligheid overeenkomstig de

beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, alsmede de beginselen van de Slotakte
van Helsinki en de doelstellingen van het Handvest van Parijs

- bevordering van de internationale samenwerking ;

- ontwikkeling en versterking van de democratie en de rechtsstaat, alsmede eerbiediging van de

mensenrechten en de fundamentele vrijheden.
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3. De Unie streeft deze doelstellingen na door :

- instelling van een systematische samenwerking tussen de Lid-Staten met betrekking tot de

beleidsvoering, overeenkomstig het bepaalde in artikel J.2 ;

- geleidelijke tenuirvoerlegging van gemeenschappelijk optreden overeenkomstig het bepaalde in

artikel J.3, op gebieden waar de Lid-Staten aanzienlijke gemeenschappelijke belangen hebben.

4. De Lid-Staten geven in een geest van loyaliteit en wederzijdse solidariteit hun actieve en

onvoorwaardelijke steun aan het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie. Zij onthouden zich van
ieder optreden dat in strijd is met de belangen van de Unie of dat afbreuk zou kunnen doen aan de

doeltreffendheid ervan als bundelende kracht in de internationale betrekkingen. De Raad ziet toe op de
naleving van deze beginselen.

ARTIKEL J.2

1. Tussen de Lid-Staten vindt wederzijdse informatie en onderling overleg plaats in de Raad over elk

vraagstuk van algemeen belang op het gebied van bet buitenlands en veiligheidsbeleid, opdat hun

gezamenlijke invloed zo doeltreffend mogelijk wordt uitgeoefend door middel van een onderling

afgestemd en convergent optreden.

2. De Raad bepaalt telkens wanneer hij zulks nodig acht een gemeenschappelijk standpunt.

De Lid-Staten verzekeren dat hun nationaal beleid met de gemeenschappelijke standpunten overeenstemt.

3. De Lid-Staten co6rdineren hun optreden in internationale organisaties en op internationale

conferenties. Zij verdedigen in deze fora de gemeenschappelijke standpunten.

In internationale organisaties en op internationale conferenties waaraan niet alle Lid-Staten deelnemen,

verdedigen de wel deelnemende Lid-Staten de gemeenschappelijke standpunten.

ARTIKEL 1.3

De procedure om een gemeenschappelijk optreden vast te stellen op de gebieden die onder het

buitenlands en veiligheidsbeleid vallen, is de volgende :

1) Uitgaande van algemene richtsnoeren van de Europese Raad besluit de Raad dat een bepaald

vraagstuk voorwerp van een gemeenschappelijk optreden wordt.
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Wanneer de Raad bet beginsel van een gemeenschappelijk optreden vaststelt, bepaalt hij de precieze

draagwijdte ervan, de algemene en bijzondere doeleinden die de Unie zich bij dit optreden stelt,

alsmede de middelen, procedures, voorwaarden en zo nodig de tijdsduur voor de tenuitvoerlegging

van dat optreden.

2) De Raad bepaalt, bij bet aannemen van een gemeenschappelijk optreden en in elke fase tijdens de

uitvoering ervan, over welke aangelegenheden besluiten met een gekwalificeerde meerderheid van

stemmen worden genomen.

Ingeval voor besluiten van de Raad op grond van de eerste alinea een gekwalificeerde meerderheid

van stemmen vereist is, worden de stemmen van de leden gewogen overeenkomstig artikel 148,

lid 2, van bet Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en komen de besluiten tot stand

wanneer zij ten minste vierenvijftig stemmen hebben verkregen, waarbij ten minste acht leden

voorsternmen.

3) Indien zich een verandering van omstandigheden voordoet met een duidelijke invloed op een

vraagstuk dat bet voorwerp is van een gemeenschappelijk optreden, herziet de Raad de beginselen

en de doelstellingen van dat optreden en neemt hij de noodzakelijke besluiten. Zolang de Raad geen

besluit heeft genomen, wordt het gemeenschappelijk optreden gehandhaafd.

4) Een gemeenschappelijk optreden bindt de Lid-Staten bij bet innemen van standpunten en bij hun

verdere optreden.

5) Telkens wanneer op grond van een gemeenschappelijk optreden een nationale standpuntbepaling of

een nationaal optreden wordt overwogen, wordt daarvan op een zodanig tijdstip kennis gegeven dat

zo nodig voorafgaand overleg binnen de Raad mogelijk is. De verplichting tot voorafgaande

kennisgeving geldt niet voor maatregelen die slechts de nationale omzetting van de besluiten van de

Raad vormen.

6) In geval van dwingende noodzaak voortvloeiend uit veranderingen in de situatie en bij gebreke van

een besluit van de Raad, kunnen de Lid-Staten met spoed de noodzakelijke maatregelen nemen,

rekening houdend met de algemene doeistellingen van bet gemeenschappelijk optreden. De betrokken

Lid-Staat stelt de Raad onverwijid van iedere zodanige maatregel in kennis.

7) In geval van ernstige moeilijkheden bij de uitvoering van een gemeenschappelijk optreden, legt een

Lid-Staat deze voor aan de Raad die daarover beraadslaagt en passende oplossingen zoekt. Deze

mogen niet in strijd zijn met de doelstellingen van bet gemeenschappelijk optreden noch afbreuk

doen aan de doeltreffendheid ervan.
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ARTIKEL 1.4

1. Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid omvat alle kwesties die betrekking hebben

op de veiligheid van de Europese Unie, met inbegrip van de bepaling op termijn van een

gemeenschappelijk defensiebeleid, dat mettertijd tot een gemeenschappelijke defensie zou kunnen leiden.

2. De Unie verzoekt de Westeuropese Unie (WEU), die een integrerend deel uitmaakt van de

ontwikkeling van de Europese Unie, de besluiten en maatregelen van de Unie welke gevolgen hebben

op defensiegebied uit te werken en ten uitvoer te leggen. De noodzakelijke praktische regelingen worden

vastgesteld door de Raad in overeenstemming met de instellingen van de WEU.

3. De in artikel J.3 omschreven procedures zijn niet van toepassing op vraagstukken die gevolgen

hebben op defensiegebied en onder dit artikel vallen.

4. Het beleid van de Unie overeenkomstig dit artikel laat het specifieke karakter van bet veiligheids-

en defensiebeleid van bepaalde Lid-Staten onverlet, eerbiedigt de verplichtingen welke voor bepaalde

Lid-Staten voortvloeien uit het Noordatlantisch Verdrag en is verenigbaar met bet in dat kader vast-

gestelde gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid.

5. Het bepaalde in dit artikel vormt geen beletsel voor de ontwikkeling van een nauwere samenwerking

op bilateraal niveau tussen twee of meer Lid-Staten, in het kader van de WEU en van het Atlantisch

Bondgenootschap, voor zover die samenwerking niet indruist tegen of geen belemmering vormt voor de

in deze titel beoogde samenwerking.

6. Voor het bereiken van de doelstelling van dit Verdrag en gelet op de termijn van 1998 in bet kader

van artikel XII van bet Verdrag van Brussel, kunnen de bepalingen van dit artikel overeenkomstig

artikel N, lid 2, worden herzien op basis van een verslag dat de Raad in 1996 aan de Europese Raad zal

voorleggen en waarin de tot dan gemaakte vorderingen en opgedane ervaringen ge~valueerd worden.

ARTIKEL J.5

1. Het Voorzitterschap vertegenwoordigt de Unie in zaken die vallen onder het gemeenschappelijk

buitenlands en veiligheidsbeleid.

2. Het Voorzitterschap is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van gemeenschappelijke

maatregelen ; in die hoedanigheid verwoordt bet in beginsel bet standpunt van de Unie in internationale

organisaties en op internationale conferenties.
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3. Bij de in de leden 1 en 2 genoemde taken wordt het Voorzitterschap in voorkomend geval bijgestaan

door de Lid-Staat die als vorige het Voorzitterschap heeft bekleed en de Lid-Staat die als volgende bet

Voorzitterschap zal bekleden. De Commissie wordt volledig bij deze taken betrokken.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel J.2, lid 3, en in artikel J.3, punt 4), houden de Lid-Staten die

zijn vertegenwoordigd in internationale organisaties of op internationale conferenties waar niet alle Lid-

Staten vertegenwoordigd zijn, de niet vertegenwoordigde Lid-Staten op de hoogte van alle kwesties van

gemeenschappelijk belang.

Lid-Staten die tevens lid zijn van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties plegen onderling overleg

en houden de overige Lid-Staten volledig op de hoogte. Lid-Staten die permanent lid van de

Veiligheidsraad zijn, dragen er bij de uitoefening van hun functie zorg voor de standpunten en belangen

van de Unie te verdedigen, onverminderd de verantwoordelijkheden die krachtens het Handvest van de

Verenigde Naties op hen rusten.

ARTIKEL J.6

De diplomatieke en consulaire missies van de Lid-Staten en de delegaties van de Commissie in derde

landen en op internationale conferenties, alsmede hun vertegenwoordigingen bij internationale

organisaties voeren onderling overleg om te verzekeren dat de door de Raad vastgestelde

gemeenschappelijke standpunten en gemeenschappelijke maatregelen in acht worden genomen en ten

uitvoer worden gelegd.

Zij intensiveren hun samenwerking door inlichtingen uit te wisselen, gezamenlijk evaluaties te verrichten

en bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van het bepaalde in artikel 8 C van bet Verdrag tot oprichting

van de Europese Gemeenschap.

ARTIKEL J.7

Het Voorzitterschap raadpleegt het Europees Parlement over de voornaamste aspecten en de
fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en ziet
erop toe dat de opvattingen van het Europees Parlement naar behoren in aanmerking worden genomen.

Het Europees Parlement wordt door het Voorzitterschap en de Commissie regelmatig op de hoogte

gehouden van de ontwikkeling van het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie.

Het Europees Parlement kan vragen of aanbevelingen tot de Raad richten. Het wijdt ieder jaar een debat

aan de vooruitgang die bij de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid is geboekt.
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ARTIKEL 1.8

1. De Europese Raad stelt de beginselen en de algemene richtsnoeren voor het gemeenschappelijk

buitenlands en veiligheidsbeleid vast.

2. De Raad neemt de nodige besluiten voor het bepalen en uitvoeren van het gemeenschappelijk

buitenlands en veiligheidsbeleid op de grondslag van de door de Europese Raad vastgestelde algemene

richtsnoeren. Hij ziet toe op de eenheid, de samenhang en de doeltreffendheid van het optreden van de

Unie.

De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, behalve voor procedurekwesties en in het in artikel J.3,

punt 2), bedoelde geval.

3. Elke Lid-Staat of de Commissie kan de Raad ieder vraagstuk in verband met het gemeenschappelijk

buitenlands en veiligheidsbeleid voorleggen en bij de Raad voorstellen indienen.

4. In de gevallen waarin snelle besluitvorming is vereist, roept het Voorzitterschap, hetzij eigener

beweging, hetzij op verzoek van de Commissie of van een Lid-Staat, binnen achtenveertig uur of, in

geval van absolute noodzaak, op kortere termijn een buitengewone zitting van de Raad bijeen.

S. Onverminderd bet bepaalde in artikel 151 van bet Verdrag tot oprichting van de Europese

Gemeenschap volgt een Politiek Comitd, samengesteld uit de Directeuren Politieke Zaken, de

internationale situatie op de onder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid vallende

gebieden en draagt het bij tot bet bepalen van het beleid door op verzoek van de Raad of op eigen

initiatief adviezen aan de Raad uit te brengen. Het Comitd ziet ook toe op de tenuitvoerlegging van het

overee'ngekomen beleid, onverminderd de bevoegdheden van bet Voorzitterschap en van de Commissie.

ARTIKEL J.9

De Commissie wordt volledig betrokken bij de werkzaamheden op het gebied van het gemeenschappelijk

buitenlands en veiligheidsbeleid.

ARTIKEL J. 10

Bij een eventuele herziening van de bepalingen inzake veiligheid overeenkomstig artikel J.4 onderzoekt

de Conferentie die daartoe wordt bijeengeroepen tevens of er nog andere wijzigingen moeten worden

aangebracht in de bepalingen betreffende het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.
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ARTIKEL J. 11

1. De artikelen 137, 138, 139 tot en met 142, 146, 147, 150 tot en met 153, 157 tot en met 163 en

217 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zijn van toepassing op de bepalingen

betreffende de in deze titel genoemde gebieden.

2. De administratieve uitgaven die voor de Instellingen voortvloeien uit de bepalingen betreffende het

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid komen ten laste van de begroting van de Europese

Gemeenschappen.

De Raad kan eveneens:

- hetzij met eenparigheid van stemmen besluiten dat de uit de tenuitvoerlegging van die bepalingen

voortvloeiende beleidsuitgaven ten laste komen van de begroting van de Europese Gemeenschappen ;

in dat geval is de begrotingsprocedure van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

van toepassing ;

- hetzij constateren dat de beleidsuitgaven ten laste van de Lid-Staten komen, eventueel volgens een

vast te stellen verdeeisleutel.
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TITEL VI

BEPALINGEN BETREFFENDE

DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN

JUSTITTE EN BINNENLANDSE ZAKEN

ARTIKEL K

Op de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken zijn de volgende bepalingen van

toepassing.

ARTIKEL K. 1

Met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie, met name het vrije verkeer van

personen, en onverminderd de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap, beschouwen de Lid-Staten

de volgende gebieden als aangelegenheden van gemeenschappelijk belang:

1) asielbeleid ;

2) voorschriften met betrekking tot de overschrijding van de buitengrenzen van de Lid-Staten door

personen en de uitoefening van de controle daarop ;

3) immigratiebeleid en beleid ten aanzien van onderdanen van derde landen

a) de voorwaarden voor onderdanen van derde landen inzake de toegang tot en het verkeer op het

grondgebied van de Lid-Staten ;

b) de voorwaarden inzake het verblijf van onderdanen van derde landen op het grondgebied van

de Lid-Staten, met inbegrip van gezinshereniging en toegang tot de arbeidsmarlct ;
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c) de strijd tegen illegale immigratie, illegaal verblijf en illegale arbeid door onderdanen van derde

landen op het grondgebied van de Lid-Staten ;

4) de strijd tegen drugverslaving, voor zover dit gebied niet onder de punten 7 tot en met 9 valt;

5) bestrijding van fraude van internationale omvang, voor zover dit gebied niet onder de punten 7 tot

en met 9 valt ;

6) justitidle samenwerking in burgerlijke zaken

7) justitidie samenwerking in strafzaken

8) douanesamenwerking ;

9) politidle samenwerking met het oog op het voorkomen en bestrijden van terrorisme, de illegale

drughandel en andere ernstige vormen van internationale criminaliteit, zo nodig, met inbegrip van

bepaalde aspecten van douanesamenwerking, in samenhang met de organisatie op Unie-niveau van

een systeem voor de uitwisseling van informatie binnen een Europese Politiedienst (Europol).

ARTIKEL K.2

1. De in artikel K. 1 genoemde aangelegenheden worden behandeld met eerbiediging van het Europees

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van

4 november 1950 en het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, en rekening

houdend met de bescherming die de Lid-Staten verlenen aan personen die om politieke redenen vervolgd

worden.

2. Deze titel iaat de uitoefening van de verantwoordelijkheden van de Lid-Staten ten aanzien van de

handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet.

ARTIKEL K.3

1. Op de in artikel K. 1 genoemde gebieden vindt tussen de Lid-Staten wederzijdse informatie en

onderling overleg plaats in de Raad, ten einde hun optreden te co6rdineren. De Lid-Staten stellen te dien

einde een samenwerking tussen hun bevoegde overheidsdiensten in.
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2. De Raad kan,

- op initiatief van elke Lid-Staat of van de Commissie voor wat de punten I tot en met 6 van

artikel K. 1 betreft,

- op initiatief van elke Lid-Staat voor wat de punten 7 tot en met 9 van artikel K. 1 betreft

a) gemeenschappelijke standpunten vaststellen alsmede in een passende vorm en volgens passende

procedures elke samenwerking bevorderen die bijdraagt tot de verwezenlijking van de

doelstellingen van de Unie ;

b) tot gemeenschappelijk optreden besluiten voor zover de doelstellingen van de Unie vanwege de

omvang of de gevolgen van het beoogde optreden beter kunnen worden bereikt door een

gemeenschappelijk optreden dan door een optreden van de Lid-Staten afzonderlijk ; hij kan

besluiten dat de maatregelen ter uitvoering van een gemeenschappelijk optreden worden

vastgesteld met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen ;

c) onverminderd het bepaalde in artikel 220 van het Verdrag tot oprichting van de Europese

Gemeenschap, overeenkonsten opstellen, waarvan hij de aaneming door de Lid-Staten

overeenkonstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen aanbeveelt.

Tenzij in zulke overeenkornsten anders wordt bepaald, worden maatregelen ter uitvoering van

die overeenkomsten in de Raad aangenomen met een meerderheid van twee derde van de

stemmen van de Hoge Verdragsluitende Partijen.

In die overeenkornsten kan bepaald worden dat het Hof van Justitie bevoegd is om de

bepalingen van die overeenkonsten uit te leggen en uitspraak te doen in alle geschillen

betreffende de toepassing ervan, volgens regelingen die in die overeenkomsten kunnen worden

omschreven.

ARTIKEL K.4

1. Er wordt een Co6rdinatiecomitd van hoge ambtenaren opgericht. Dit comitd heeft naast zijn

co6rdinerende functie tot taak :

- hetzij op verzoek van de Raad, hetzij op eigen initiatief ten behoeve van de Raad adviezen uit te

brengen
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- onverminderd artikel 151 van bet Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, bij te

dragen aan de voorbereiding van de werkzaamheden van de Raad op de in artikel K. 1 bedoelde

gebieden, alsmede, onder de voorwaarden van artikel 100 D van het Verdrag tot oprichting van de

Europese Gemeenschap, op de in artikel 100 C van dat Verdrag bedoelde gebieden.

2. De Commissie wordt volledig betrokken bij de werkzaamheden op de in deze titel genoemde

gebieden.

3. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, behalve voor procedurekwesties en in gevallen

waarvoor artikel K.3 uitdrukkelijk in een andere stemregeling voorziet.

Ingeval voor de besluiten van de Raad een gekwalificeerde meerderheid van stemmen vereist is, worden

de stemmen van de leden gewogen overeenkomstig artikel 148, lid 2, van bet Verdrag tot oprichting van

de Europese Gemeenschap en komen de besluiten tot stand wanneer zij ten minste vierenvijftig stemmen

hebben verkregen, waarbij ten minste acht leden voorstemmen.

ARTIKEL K.5

De Lid-Staten verwoorden de krachtens deze titel vastgestelde gemeenschappelijke standpunten in de

internationale organisaties en op de internationale conferenties waaraan zij deelnemen.

ARTIKEL K.6

Het Voorzitterschap en de Commissie brengen het Europees Parlement regelmatig op de hoogte van de

werkzaamheden op de onder deze titel vallende gebieden.

Het Voorzitterschap raadpleegt het Europees Parlement over de voornaamste aspecten van de activiteiten

op de in deze titel genoemde gebieden en ziet erop toe dat de opvattingen van het Europees Parlement

naar behoren in aanmerking worden genomen.

Het Europees Parlement kan vragen of aanbevelingen tot de Raad richten. Het wijdt ieder jaar een debat

aan de vooruitgang die bij de tenuitvoerlegging op de in deze titel genoemde gebieden is geboekt.
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ARTIKEL K.7

Het bepaalde in deze titel vormt geen beletsel voor de instelling of de ontwikkeling van een nauwere

samenwerking tussen twee of meer Lid-Staten, voor zover die samenwerking niet indruist tegen of geen

belemmering vormt voor de in deze titel beoogde samenwerking.

ARTIKEL K.8

1. De artikelen 137, 138, 139 tot en met 142, 146, 147, 150 tot en met 153, 157 tot en met 163 en

217 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zijn van toepassing op de bepalingen

betreffende de in deze titel bedoelde gebieden.

2. De administratieve uitgaven die voor de Instellingen voortvloeien uit de bepalingen betreffende de

in deze titel bedoelde gebieden komen ten laste van de begroting van de Europese Gemeenschappen.

De Raad kan eveneens :

- hetzij met eenparigheid van stemmen besluiten dat uit de tenuitvoerlegging van die bepalingen

voortvloeiende beleidsuitgaven ten laste komen van de begroting van de Europese Gemeenschappen ;

in dat geval is de begrotingsprocedure van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

van toepassing ;

- hetzij constateren dat beleidsuitgaven ten laste van de Lid-Staten komen, eventueel volgens een vast

te stellen verdeelsleutel.

ARTIKEL K.9

De Raad kan met eenparigheid van stemmen op initiatief van de Commissie of van een Lid-Staat

besluiten dat artikel 100 C van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing

is op optreden op in artikel K. 1, punten 1 tot en met 6, genoemde gebieden, waarbij hij de

desbetreffende stemprocedures vaststelt. Hij beveelt de Lid-Staten aan dit besluit overeenkomstig hun

onderscheiden grondwettelijke bepalingen aan te nemen.
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TITEL VII

SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL L

De bepalingen van bet Verdrag tot oprichting van de Europese Gerneenschap, van bet Verdrag tot

oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, en van bet Verdrag tot oprichting van

de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie die betrekking hebben op de bevoegdheid van bet Hof

van Justitie van de Europese Gemeenschappen en de uitoefening van die bevoegdheid, zijn slechts op

de volgende bepalingen van dit Verdrag van toepassing :

a) de bepalingen houdende wijziging van bet Verdrag tot oprichting van de Europese Economische

Gemeenschap met bet oog op de oprichting van de Europese Gemeenschap, van bet Verdrag tot

oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en van bet Verdrag tot oprichting van

de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;

b) artikel K.3, lid 2, onder c), derde alinea;

c) de artikelen L tot en met S.

ARTIKEL M

Behoudens de bepalingen houdende wijziging van bet Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap met bet oog op de oprichting van de Europese Gemeenschap, van bet
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en van bet Verdrag tot

oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en deze slotbepalingen, doet geen enkele
bepaling van dit Verdrag afbreuk aan de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen,

noch aan de Verdragen en akten waarbij deze Verdragen zijn gewijzigd of aangevuld.

ARTIKEL N

1. De Regering van elke Lid-Staat of de Commissie kunnen aan de Raad ontwerpen voorleggen tot

herziening van de Verdragen waarop de Unie is gebaseerd.
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Indien de Raad na raadpleging van het Europees Parlement en, in voorkomend geval, van de Commissie,
gunstig adviseert ten aanzien van het bijeenkomen van een conferentie van Vertegenwoordigers van de
Regeringen der Lid-Staten, wordt deze conferentie door de Voorzitter van de Raad bijeengeroepen, ten

einde in onderlinge overeenstemming de in genoemde verdragen aan te brengen wijzigingen vast te
stellen. In geval van institutionele wijzigingen op monetair gebied wordt tevens de Europese Centrale

Bank geraadpleegd.

De wijzigingen treden in werking nadat zij door alle Lid-Staten overeenkomstig hun onderscheiden

grondwetelijke bepalingen zijn bekrachtigd.

2. In 1996 wordt er een conferentie van Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten

bijeengeroepen om de bepalingen van dit Verdrag waarvoor een herziening wordt beoogd, te bestuderen

overeenkomstig de doelstellingen als omschreven in de artikelen A en B.

ARTIKEL 0

Elke Europese Staat kan verzoeken lid te worden van de Unie. Hij richt zijn verzoek tot de Raad, die

besluit met eenparigheid van stemmen na de Commissie te hebben geraadpleegd en na instemming van
het Europees Parlement, dat zich uitspreekt bij volstrekte meerderheid van zijn leden.

De voorwaarden voor de toelating en de uit die toelating voortvloeiende aanpassingen van de Verdragen

waarop de Unie is gebaseerd, vormen bet onderwerp van een akkoord tussen de Lid-Staten en de Staat
die het verzoek indient. Dit akkoord moet door alle overeenkomstsluitende Staten worden bekrachtigd

overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen.

ARTIKEL P

1. De artikelen 2 tot en met 7 en 10 tot en met 19 van het Verdrag tot instelling van 66n Raad en ddn
Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend te Brussel op 8 april 1965,

vervallen.

2. De artikelen 2, 3, lid 2 en titel m van de Europese Akte, ondertekend te Luxemburg op

17 februari 1986 en te 's-Gravenhage op 28 februari 1986, vervallen.
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ARTTKEL Q

Dit Verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten.

ARTIKEL R

1. Dit Verdrag zal door de Hoge Verdragsluitende Partijen worden bekrachtigd overeenkomstig hun

onderscheiden grondwettelijke bepalingen. De akten van bekrachtiging zullen worden nedergelegd bij

de Regering van de Italiaanse Republiek.

2. Dit Verdrag treedt in werking op 1 januari 1993, mits alle akten van bekrachtiging zijn nedergelegd,

of bij gebreke daarvan op de eerste dag van de maand die volgt op het nederleggen van de akte van

bekrachtiging door de ondertekenende Staat die als laatste deze handeling verricht.

ARTIKEL S

Dit Verdrag, opgesteld in dn exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse,

de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal, zijnde de teksten in elk van

deze talen gelijkelijk authentiek, zal worden nedergelegd in het archief van de Regering van de Italiaanse

Republiek die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de Regeringen der

andere ondertekenende Staten.

TEN BLUKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag

hebben gesteld.

Gedaan te

[For the testimonium and signatures, see p. 412 of this volume - Pour le testi-
monium et les signatures, voirp. 412 du prdsent volume.]
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PROTOCOLLEN

PROTOCOL

BETREFFENDE DE VERWERVING VAN ONROERENDE GOEDEREN IN DENEMARKEN

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTUEN,

GELEID DOOR DE WENS bepaalde bijzondere problemen te regelen die betrekking hebben op

Denemarken,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepaling, die aan het Verdrag tot

oprichting van de Europese Gemeenschap wordt gehecht :

Niettegenstaande de bepalingen van het Verdrag mag Denemarken zijn huidige wetgeving inzake de

verwerving van tweede woningen handhaven.
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PROTOCOL

AD ARTIKEL 119 VAN HET VERDRAG

TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTUEN,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepaling, die aan het Verdrag tot

oprichting van de Europese Gemeenschap wordt gehecht :

Voor de toepassing van artikel 119 van het Verdrag worden uitkeringen uit hoofde van een

ondernemings- of sectoridle regeling inzake sociale zekerheid niet als beloning beschouwd indien en voor

zover zij kunnen worden toegerekend aan tijdvakken van arbeid v66r 17 mei 1990, behalve in het geval

van werknemers of hun rechtverkrijgenden die v6dr die datum een rechtsvordering of een naar geldend

nationaal recht daarmee gelijk te steflen vordering hebben ingesteld.
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PROTOCOL

BETREFFENDE DE STATUTEN VAN HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN

EN VAN

DE EUROPESE CENTRALE BANK

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTUEN,

GELEID DOOR DE WENS de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de

Europese Centrale Bank, bedoeld in artikel 4 A van het Verdrag tot oprichting van de Europese

Gemeenschap, vast te stellen,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen, die aan het Verdrag tot

oprichting van de Europese Gemeenschap worden gehecht :

HOOFDSTUK I

OPRICHTING VAN HET ESCB

ARTIKEL I

Het Europees Stelsel van Centrale Banken

1.1. Het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en de Europese Centrale Bank (ECB) worden

opgericht overeenkomstig artikel 4 A van het Verdrag ; zij voeren hun taken en werkzaamheden

uit overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag en deze Statuten.

1.2. Overeenkomstig artikel 106, lid 1, van het Verdrag bestaat bet ESCB uit de ECB en uit de centrale

banken van de Lid-Staten (nationale centrale banken). Het "Institut mondtaire luxembourgeois" is

de centrale bank van Luxemburg.
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HOOFDSTUK II

DOELSTELLINGEN EN TAKEN VAN HET ESCB

ARTIKEL 2

Doelstellingen

Overeenkomstig artikel 105, lid 1, van bet Verdrag is het hoofddoel van het ESCB bet handhaven van

prijsstabiliteit. Onverminderd bet doel van prijsstabiliteit ondersteunt bet ESCB bet algemene

economische beleid in de Gemeenschap ten einde bij te dragen tot de verwezenlijking van de in artikel 2

van bet Verdrag omschreven doelstellingen van de Gemeenschap. Het ESCB handelt in overeenstemming

met bet beginsel van een open markteconomie met vrije mededinging, waarbij een doelmatige allocatie

van middelen wordt bevorderd, en met inachtneming van de beginselen die zijn neergelegd in artikel 3 A

van bet Verdrag.

ARTIKEL 3

Taken

3.1. Overeenkomstig artikel 105, lid 2, van bet Verdrag zijn de via bet ESCB uit te voeren

fundamentele taken :

- bet bepalen en ten uitvoer leggen van bet monetair beleid van de Gemeenschap

- bet verrichten van valutamarktoperaties in overeenstemming met de bepalingen van artikel 109

van bet Verdrag ;

- bet aanhouden en beheren van de officitle externe reserves van de Lid-Staten

- bet bevorderen van een goede werking van bet betalingsverkeer.

3.2. Overeenkomstig artikel 105, lid 3, van bet Verdrag laat bet bepaalde in bet derde streepje van

artikel 3.1 bet aanhouden en beheren van werksaldi in buitenlandse valuta's door de Regeringen

van de Lid-Staten onverlet.

3.3. Overeenkomstig artikel 105, lid 5, van bet Verdrag draagt bet ESCB bij tot een goede

beleidsvoering van de bevoegde autoriteiten ten aanzien van bet bedrijfseconomisch toezicht op

kredietinstellingen en de stabiliteit van bet financi~le stelsel.
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ARTIKEL 4

Adviesfuncties

Overeenkomstig artikel 105, lid 4, van het Verdrag:

a) wordt de ECB geraadpleegd

- over elk voorstel voor een communautair besluit op de gebieden die onder haar bevoegdheid

vallen ;

- door de nationale autoriteiten over elk ontwerp van wettelijke bepaling op de gebieden die onder

haar bevoegdheid vallen, doch binnen de grenzen en onder de voorwaarden die de Raad volgens

de procedure van artikel 42 vaststelt ;

b) kan de ECB advies uitbrengen aan de gedigende Instellingen of organen van de Gemeenschap of

nationale autoriteiten omtrent aangelegenheden op de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen.

ARTIKEL 5

Het verzamelen van statistische gegevens

5.1. Ten einde de taken van het ESCB te kunnen vervullen, verzamelt de ECB, bijgestaan door de

nationale centrale banken, de benodigde statistische gegevens, hetzij bij de bevoegde nationale

autoriteiten hetzij rechtstreeks bij de economische subjecten. Hiertoe werkt zij samen met de

Instellingen of organen van de Gemeenschap en met de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten of

van derde landen en met internationale organisaties.

5.2. De nationale centrale banken voeren, voor zover mogelijk, de in artikel 5.1 omschreven taken uit.

5.3. De ECB draagt waar nodig bij tot de harmonisatie van de regels en werkwijzen voor het

verzamelen, opmaken en verspreiden van statistieken betreffende de gebieden die onder haar

bevoegdheid vallen.

5.4. De Raad bepaalt volgens de procedure van artikel 42 welke natuurlijke en rechtspersonen onder-

worpen zijn aan rapportageverplichtingen, hoe de geheimhoudingsplicht wordt geregeld, en hoe

wordt voorzien in passende handhavingsbepalingen.
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ARTIKEL 6

Internationale samenwerking

6. 1. Op het terrein van de internationale samenwerking met betrekking tot de aan het ESCB opgedragen

taken besluit de ECB hoe het ESCB wordt vertegenwoordigd.

6.2. De ECB en, met haar toestemming, de nationale centrale banken kunnen deelnemen in

internationale monetaire instellingen.

6.3. Artikel 6.1 en artikel 6.2 laten artikel 109, lid 4, van bet Verdrag onverlet.

HOOFDSTUK III

ORGANISATIE VAN HET ESCB

ARTIKEL 7

Onafhankelijkheid

Overeenkomstig artikel 107 van het Verdrag is bet aan de ECB noch aan een nationale centrale bank,
noch aan enig lid van hun besluitvormende organen toegestaan bij de uitoefening van de bevoegdheden

en het vervullen van de taken en plichten die bij het Verdrag en deze Statuten aan hen zijn opgedragen,

instructies te vragen aan dan wel te aanvaarden van Instellingen of organen van de Gemeenschap, van
Regeringen van Lid-Staten of van enig ander orgaan. De Instellingen en organen van de Gemeenschap

alsmede de Regeringen van de Lid-Staten verplichten zich ertoe dit beginsel te eerbiedigen en niet te
trachten de leden van de besluitvormende organen van de ECB of van de nationale centrale banken bij

de uitvoering van hun taken te beinvloeden.

ARTIKEL 8

Algemene grondslag

Het ESCB wordt bestuurd door de besluitvormende organen van de ECB.
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ARTIKEL 9

De Europese Centrale Bank

9.1. De ECB, die overeenkomstig artikel 106, lid 2, van het Verdrag rechtspersoonlijkheid bezit, heeft

in elk van de Lid-Staten de ruimste handelingsbevoegdheid welke door de wetgeving van de

betrokken Lid-Staat aan rechtspersonen wordt toegekend ; zij kan met name roerende en onroerende

goederen verkrijgen of vervreemden en in rechte optreden.

9.2. De ECB heeft tot taak erop toe te zien dat de bij artikel 105, leden 2, 3 en 5, van het Verdrag aan

het ESCB opgedragen taken worden uitgevoerd, hetzij door eigen werkzaamheden overeenkomstig

deze Statuten hetzij via de nationale centrale banken overeenkomstig artikel 12.1 en artikel 14.

9.3. Overeenkomstig artikel 106, lid 3, van het Verdrag zijn de besluitvormende organen van de ECB

de Raad van Bestuur en de Directie.

ARTIKEL 10

De Raad van Bestuur

10.1. Overeenkomstig artikel 109 A, lid 1, van het Verdrag bestaat de Raad van Bestuur uit de leden

van de Directie en de Presidenten van de nationale centrale banken.

10.2. Onder voorbehoud van artikel 10.3 hebben slechts persoonlijk aanwezige leden van de Raad van

Bestuur stemrecht. In afwijking van deze regel kan in het in artikel 12.3 bedoelde Reglement van

Orde worden bepaald dat leden van de Raad van Bestuur hun stem via een teleconferentie kunnen

uitbrengen. Dat Reglement van Orde bepaalt ook dat een lid van de Raad van Bestuur dat

langdurig verhinderd is te stemmen, een plaatsvervanger kan aanwijzen als lid van de Raad van

Bestuur.

Onder voorbehoud van artikel 10.3 en artikel 11.3 heeft ieder lid van de Raad van Bestuur 6n

stem. Tenzij in deze Statuten anders is bepaald, besluit de Raad van Bestuur met gewone

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen brengt de President de beslissende stem uit.

Alvorens de Raad van Bestuur tot stemming kan overgaan, dient een quorum aanwezig te zijn van

twee derde van de leden. Indien het quorum niet aanwezig is, kan de President een buitengewone

vergadering bijeenroepen waar besluiten kunnen worden genomen zonder inachtneming van het

bovenbedoelde quorum.

Vol. 1759. 1-30615



160 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1993

10.3. Voor alle besluiten die op grond van de artikelen 28, 29, 30, 32, 33 en 51 dienen te worden

genomen, worden de stemmen van de leden van de Raad van Bestuur gewogen overeenkomstig

de verdeling van het geplaatste kapitaal van de ECB onder de nationale centrale banken. Aan de

stemmen van de Directieleden wordt een gewicht van nul toegekend. Een besluit met

gekwalificeerde meerderheid van stenmen wordt geacht te zijn aangenomen wanneer de stemnen

voor het besluit ten minste twee derde van het geplaatste kapitaal van de ECB en ten minste de

helft van de aandeelhouders vertegenwoordigen. Indien een president verhinderd is, mag hij een

plaatsvervanger aanwijzen om zijn gewogen stem uit te brengen.

10.4. De besprekingen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk. De Raad van Bestuur kan besluiten het

resultaat van zijn beraadslagingen openbaar te maken.

10.5. De Raad van Bestuur vergadert ten minste tienimaal per jaar.

ARTIKEL 11

De Directie

11.1. Overeenkomstig artikel 109 A, lid 2, onder a), van het Verdrag bestaat de Directie uit de

President, de Vice-President en vier andere leden.

De leden vervullen hun taken voltijds. Geen lid mag een beroepswerkzaamheid al dan niet tegen

beloning verrichten, tenzij van deze bepaling door de Raad van Bestuur bij uitzondering afwijking

is toegestaan.

11.2. Overeenkomstig artikel 109 A, lid 2, onder b), van het Verdrag worden de President, de Vice-

President en de overige leden van de Directie in onderlinge overeensternming door de Regeringen

van de Lid-Staten op het niveau van de Staatshoofden en Regeringsleiders benoemd op aanbeveling

van de Raad, die het Europees Parlement en de Raad van Bestuur van de ECB vooraf heeft

geraadpleegd ; zij worden gekozen uit personen met een erkende reputatie en beroepservaring op

monetair of bancair gebied.

Zij worden voor een periode van 8 jaar benoemd en zijn niet herbenoembaar.

Aileen zij die de nationaliteit van dn van de Lid-Staten bezitten, kunnen lid van de Directie zijn.
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11.3. De arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie, in het bijzonder hun salarissen, pensioenen

en overige sociale-zekerheidsvoorzieningen, worden geregeld in overeenkomsten met de ECB en

worden vastgesteld door de Raad van Bestuur op voorstel van een commissie bestaande uit drie

door de Raad van Bestuur benoemde leden en drie door de Raad benoemde leden. De leden van

de Directie hebben geen stemrecht ten aanzien van de in dit lid bedoelde aangelegenheden.

11.4. Op verzoek van de Raad van Bestuur of van de Directie kan een lid van de Directie dat niet meer

aan de eisen voor de uitoefening van zijn ambt voldoet of op ernstige wijze is tekortgeschoten,

door het Hof van Justitie van zijn ambt ontheven worden verklaard.

11.5. leder lid van de Directie dat persoonlijk aanwezig is, heeft stemrecht en bezit daartoe Un stem.

Tenzij anders is bepaald, besluit de Directie met gewone meerderheid van de uitgebrachte

stemmen. Bij staking van stemmen brengt de President de beslissende stem uit. De stemprocedures

worden vastgelegd in het in artikel 12.3 bedoelde Reglement van Orde.

11.6. De Directie draagt verantwoordelijkheid voor de lopende zaken van de ECB.

11.7. In elke vacature bij de Directie wordt voorzien door de benoeming van een nieuw lid

overeenkomstig artikel 11.2.

ARTIKEL 12

Verantwoordelijkheden van de besluitvormende organen

12.1. De Raad van Bestuur stelt de richtsnoeren vast en neemt de besluiten die nodig zijn voor bet

vervullen van de bij bet Verdrag en deze Statuten aan bet ESCB opgedragen taken. De Raad van

Bestuur formuleert het monetair beleid van de Gemeenschap, in voorkomend geval met inbegrip

van besluiten met betrekking tot intermediaire monetaire doelstellingen, de belangrijkste

rentetarieven en de liquiditeitsvoorziening in het ESCB, en stelt de nodige richtsnoeren op voor

de uitvoering ervan.

De Directie voert het monetair beleid uit overeenkomstig de richtsnoeren en besluiten van de Raad

van Bestuur en geeft daartoe de nodige instructies aan de nationale centrale banken. Tevens kunnen

aan de Directie bij besluit van de Raad van Bestuur bepaaide bevoegdheden worden gedelegeerd.

De ECB doet, voor zover zulks mogelijk en passend wordt geacht en onverminderd bet bepaalde

in dit artikel, een beroep op de nationale centrale banken voor de uitvoering van tot de taken van

bet ESCB behorende operaties.
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12.2. De Directie is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van

Bestuur.

12.3. De Raad van Bestuur neemt een Reglement van Orde aan waarin de interne organisatie van de

ECB en haar besluitvormende organen wordt geregeld.

12.4. De Raad van Bestuur oefent de in artikel 4 bedoelde adviesfuncties uit.

12.5. De Raad van Bestuur neemt de in artikel 6 bedoelde besluiten.

ARTIKEL 13

De President

13.1. De President of, bij diens afwezigheid, de Vice-President zit de vergaderingen van de Raad van

Bestuur en van de Directie van de ECB voor.

13.2. Onverminderd artikel 39 vertegenwoordigt de President of de door hem aangewezen persoon de

ECB naar buiten toe.

ARTIKEL 14

Nationale centrale banken

14.1. Overeenkomstig artikel 108 van het Verdrag waarborgt iedere Lid-Staat dat zijn nationale

wetgeving, met inbegrip van de statuten van zijn nationale centrale bank, uiterlijk op de datum van

oprichting van het ESCB verenigbaar is met het Verdrag en deze Statuten.

14.2. De statuten van de nationale centrale banken bepalen in het bijzonder dat de ambtstermijn van een

President van een nationale centrale bank minimaal vijfjaar is.

Een President kan slechts van zijn ambt worden ontheven indien hij niet meer aan de eisen voor

de uitoefening van zijn ambt voldoet of op ernstige wijze is tekortgeschoten. Tegen een besluit

daartoe kan de betrokken President of de Raad van Bestuur beroep instellen bij het Hof van Justitie

wegens schending van het Verdrag of van bepalingen ter uitvoering daarvan. Het beroep moet

worden ingesteld binnen twee maanden te rekenen, al naar het geval, vanaf de dag van

bekendmaking van het besluit, vanaf de dag van kennisgeving ervan aan de verzoeker of, bij

gebreke daarvan, vanaf de dag waarop de verzoeker er kennis van heeft gekregen.
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14.3. De nationale centrale banken maken een integrerend deel uit van het ESCB en handelen in

overeenstemming met de richtsnoeren en instructies van de ECB. De Raad van Bestuur neemt de

nodige maatregelen teneinde te verzekeren dat aan de richtsnoeren en instructies van de ECB wordt

voldaan, en eist dat hem alle benodigde informatie wordt verstrekt.

14.4. De nationale centrale banken mogen andere functies vervullen dan die omschreven in deze

Statuten, tenzij de Raad van Bestuur met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte

stemmen vaststelt dat deze functies de doelstellingen en taken van het ESCB doorkruisen. Bedoelde

functies worden onder verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de nationale centrale banken

vervuld en worden niet geacht deel uit te maken van de functies van bet ESCB.

ARTIKEL 15

Rapportageverplichtingen

15. 1. De ECB stelt, ten minste elk kwartaal, verslagen op over de werkzaamheden van het ESCB en

maakt deze openbaar.

15.2. Wekelijks wordt een geconsolideerd financieel overzicht van het ESCB openbaar gemaakt.

15.3. Overeenkomstig artikel 109 B, lid 3, van het Verdrag stelt de ECB een jaarverslag over de
werkzaamheden van het ESCB en over het monetair beleid in het afgelopen jaar en het lopende

jaar op voor het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, alsmede voor de Europese Raad.

15.4. De in dit artikel bedoelde verslagen en overzichten worden aan belangstellenden gratis ter

beschikking gesteld.

ARTIKEL 16

Bankbiljetten

Overeenkomstig artikel 105 A, lid 1, van het Verdrag heeft de Raad van Bestuur het alleenrecht

machtiging te geven tot de uitgifte van bankbiljetten binnen de Gemeenschap. De ECB en de nationale

centrale banken mogen bankbiljetten uitgeven. De door de ECB en de nationale centrale banken

uitgegeven bankbiljetten zijn de enige bankbiljetten die binnen de Gemeenschap de hoedanigheid van

wettig betaalmiddel hebben.

De ECB eerbiedigt zoveel mogelijk de bestaande gebruiken inzake de uitgifte en het ontwerp van

bankbiljetten.
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HOOFDST7K IV

MONETAIRE FUNCTIES EN WERKZAAMHEDEN VAN HET ESCB

ARTIKEL 17

Rekeningen aangehouden bij de ECB en de nationale centrale banken

Teneinde hun werkzaamheden te kunnen verrichten, zijn de ECB en de nationale centrale banken

gerechtigd rekeningen te openen ten behoeve van kredietinstellingen, openbare lichamen en andere

marktpartijen, en activa, waaronder girale effecten, in onderpand te aanvaarden.

ARTIKEL 18

Open markt- en krediettransacties

18.1. Om de doelstellingen van bet ESCB te kunnen verwezenlijken en de taken ervan te kunnen

vervullen, mogen de ECB en de nationale centrale banken :

- in de financidle markten opereren door aan- en verkoop, hetzij onvoorwaardelijk (contant en

op termijn) hetzij onder beding van wederverkoop, respectievelijk wederaankoop, door het in

lening geven of nemen van vorderingen en verhandelbaar papier, luidende in Gemeenschaps-

valuta's of niet-Gemeenschapsvaluta's, evenals van edele metalen ;

- krediettransacties verrichten met kredietinstellingen en andere marktpartijen, waarbij de

verleende kredieten worden gedekt door toereikend onderpand.

18.2. De ECB stelt de algemene grondslagen vast voor door haarzelf of de nationale centrale banken uit

te voeren openmarkt- en krediettransacties, waaronder mede begrepen die voor de aankondiging

van de voorwaarden waaronder zij bereid zijn dergelijke transacties aan te gaan.

ARTIKEL 19

Minimumreserves

19.1. Behoudens artikel 2 kan de ECB eisen dat in de Lid-Staten gevestigde kredietinstellingen met het

oog op de doelstellingen van het monetair beleid op rekeningen bij de ECB en nationale centrale

banken bepaalde minimurreserves aanhouden. De Raad van Bestuur kan voorschriften omtrent

de berekening en vaststelling van de verplichtingen inzake minimumreserves vaststellen. Indien

aan deze voorschriften niet wordt voldaan, is de ECB gerechtigd boeterente te heffen aismede

andere sancties met een vergelijkbaar effect op te leggen.
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19.2. Voor de toepassing van dit artikel stelt de Raad volgens de procedure van artikel 42 de grondslag

voor de minimumreserves en de maximaal toelaatbare ratio's tussen die reserves en hun grondslag

vast, alsook passende sancties bij niet-naleving.

ARTIKEL 20

Andere instrumenten van monetair beleid

De Raad van Bestuur kan, bij meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemnen, met

inachtneming van artikel 2 besluiten tot het gebruik van alle andere door hem passend geachte

instrumenten van monetair beleid.

De Raad stelt, overeenkomstig de procedure van artikel 42, de reikwijdte van deze instrumenten vast,

indien zij verplichtingen voor derden meebrengen.

ARTIKEL 21

Transacties met openbare lichamen

21.1. Overeenkomstig artikel 104 van het Verdrag is het de ECB en de nationale centrale banken

verboden voorschotten in rekening-courant of andere kredietfaciliteiten te verlenen ten behoeve van

Instellingen of organen van de Gemeenschap, centrale overheden, regionale, lokale of andere

overheden, overheidsinstanties, andere publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven van de

Lid-Staten ; ook bet rechtstreeks van hen kopen van schuldbewijzen door de ECB of de nationale

centrale banken is verboden.

21.2. De ECB en de nationale centrale banken mogen optreden als "fiscal agent" voor de in artikel 21.1.

bedoelde lichamen.

21.3. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op kredietinstellingen die in handen van de

overheid zijn en waaraan in het kader van de liquiditeitsvoorziening door de centrale banken

dezelfde behandeling door de nationale centrale banken en de ECB wordt gegeven als aan

particuliere kredietinstellingen.
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ARTIKEL 22

Verrekenings- en betalingssystemen

De ECB en de nationale centrale banken zijn gerechtigd faciliteiten ter beschikking te stellen en de ECB

kan verordeningen vaststellen ter verzekering van doelmatige en deugdelijke verrekenings- en betalings-

systemen binnen de Gemeenschap en met andere landen.

ARTIKEL 23

Externe werkzaamheden

De ECB en de nationale centrale banken mogen :

- betrekkingen aangaan met centrale banken en financile instellingen in andere landen en, waar

passend, met internationale organisaties ;

- zowel contant als op termijn alle soorten deviezen en edele metalen kopen en verkopen. Het begrip

"deviezen" omvat effecten en alle overige activa luidende in de valuta van enig land of in reken-

eenheden, ongeacht de vorm waarin zij worden aangehouden;

- de in dit artikel bedoelde activa aanhouden en beheren ;

- alle soorten bancaire transacties verrichten met derde landen en internationale organisaties, waaronder

mede begrepen het verstrekken en opnemen van leningen.

ARTIKEL 24

Overige werkzaamheden

Naast de uit hun taken voortvloeiende werkzaamheden, mogen de ECB en de nationale centrale banken

werkzaamheden verrichten voor eigen administratieve doeleinden en ten behoeve van hun personeel.
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HOOFDS7TK V

BEDRIJFSECONOMISCH TOEZICHT

ARTIKEL 25

Bedrijfseconomisch toezicht

25.1. De ECB kan adviezen uitbrengen aan en worden geraadpleegd door de Raad, de Commissie en

de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten omtrent de reikwijdte en de tenuitvoerlegging van de

communautaire wetgeving met betrekking tot het bedrijfseconomisch toezicht op krediet-

instellingen en de stabiliteit van het financidle stelsel.

25.2. Overeenkomstig een Raadsbesluit krachtens artikel 105, lid 6, van bet Verdrag, kan de ECB

specifieke taken vervullen betreffende het beleid op het gebied van het bedrijfseconomisch toezicht

op kredietinstellingen en andere financidle instellingen, met uitzondering van verzekerings-

ondernemingen.

HOOFDSTUK V
FINANCIELE BEPALINGEN OMTRENT HET ESCB

ARTIKEL 26

Financidle rekeningen

26.1. Het boekjaar van de ECB en de nationale centrale banken begint op de eerste dag van januari en

eindigt op de laatste dag van december.

26.2. De jaarrekening van de ECB wordt door de Directie opgesteld in overeenstemming met de door

de Raad van Bestuur vastgelegde grondslagen. De jaarrekening wordt door de Raad van Bestuur

vastgesteld en vervolgens gepubliceerd.

26.3. Voor analytische en operationele doeleinden stelt de Directie een geconsolideerde balans van het

ESCB op, welke de van het ESCB deel uitmakende activa en passiva van de nationale centrale

banken omvat.

26.4. Voor de toepassing van dit artikel stelt de Raad van Bestuur de nodige regels vast ter

standaardisatie van de financidle administratie en verslaglegging van de door de nationale centrale

banken uitgevoerde werkzaamheden.
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ARTIKEL 27

Accountantscontrole

27.1. De rekeningen van de ECB en de nationale centrale banken worden gecontroleerd door

onatbankelijke externe accountants die op aanbeveling van de Raad van Bestuur zijn aanvaard door

de Raad. De accountants zijn zonder voorbehoud bevoegd alle boeken en rekeningen van de ECB

en de nationale centrale banken te onderzoeken en volledig te worden geinformeerd over hun

verrichtingen.

27.2. De bepalingen van artikel 188 C van het Verdrag zijn uitsluitend van toepassing op een

doelmatigheidscontrole van de ECB.

ARTIKEL 28

Kapitaal van de ECB

28.1. Het kapitaal van de ECB, dat bij de oprichting van de ECB operationeel wordt, bedraagt

5 000 miljoen Ecu. Het kapitaal kan worden verhoogd met bedragen die worden bepaald door de

Raad van Bestuur met de gekwalificeerde meerderheid van stemmen die is voorgeschreven in

artikel 10.3, binnen de grenzen en onder de voorwaarden die door de Raad volgens de procedure

van artikel 42 worden vastgesteld.

28.2. De enige inschrijvers op het kapitaal van de ECB en de enige aandeelhouders van de ECB zijn de

nationale centrale banken. De inschrijving op het kapitaal geschiedt volgens de overeenkomstig

artikel 29 vastgestelde sleutel.

28.3. De Raad van Bestuur bepaalt met de in artikel 10.3 voorgeschreven gekwalificeerde meerderheid

van stemmen in hoeverre en in welke vorm bet kapitaal moet worden gestort.

28.4. Onder voorbehoud van artikel 28.5 mogen de aandelen van de nationale centrale banken in het

geplaatste kapitaal van de ECB niet worden overgedragen, verpand of in beslag genomen.

28.5. Indien de in artikel 29 genoemde sleutel wordt aangepast, dragen de nationale centrale banken

onderling aandelen in het kapitaal over in die mate dat de verdeling van de aandelen overeenkornt

met de aangepaste sleutel. De Raad van Bestuur stelt de modaliteiten en voorwaarden voor een

dergelijke overdracht vast.
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ARTIKEL 29

Verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal

29.1. Wanneer bet ESCB en de ECB overeenkomstig de procedure van artikel 109 L, lid 1, van bet
Verdrag, zijn opgericht, wordt de verdeelsleutel voor de inschrijving op bet kapitaa] van de ECB

vastgesteld. Aan elke nationale centrale bank wordt een weging in deze sleutel toegekend die

gelijk is aan de som van :

- 50 % van bet aandeel van de Lid-Staat in kwestie in de bevolking van de Gemeenschap

tijdens het voorlaatste jaar voorafgaand aan de oprichting van het ESCB ;

- 50 % van bet aandeel van de Lid-Staat in kwestie in bet bruto binnenlands produkt van de

Gemeenschap tegen marktprijzen, als vastgesteld tijdens de vijf jaar voorafgaande aan bet

voorlaatste jaar v66r de oprichting van bet ESCB.

De percentages worden naar boven afgerond op bet kleinste veelvoud van 0,05 procentpunten.

29.2. De voor de toepassing van dit artikel benodigde statistieken worden, overeenkornstig de door de

Raad volgens de procedure van artikel 42 vastgestelde regels, verstrekt door de Commissie.

29.3. De aan de nationale centrale banken toegekende wegingen worden na de oprichting van bet ESCB

om de vijfjaar aangepast naar analogie van de bepalingen van artikel 29. 1. De aangepaste sleutel

geldt met ingang van de eerste dag van het daaropvolgende jaar.

29.4. De Raad van Bestuur treft alle andere maatregelen die voor de toepassing van dit artikel nodig

zijn.

ARTIKEL 30

Overdracht van externe reserves aan de ECB

30.1. Onverminderd artikel 28 wordt de ECB door de nationale centrale banken tot een bedrag van

50 000 miljoen Ecu gedoteerd met externe reserves, uitgezonderd valuta's van de Lid-Staten,

Ecu's, reserveposities in bet IMF en Bijzondere Trekkingsrechten. De Raad van Bestuur besluit

omtrent bet door de ECB na haar oprichting op te roepen deel en de op latere tijdstippen op te

roepen bedragen. De ECB is ten voile gerechtigd om de aan haar overgedragen externe reserves
aan te houden en te beheren en voor de in deze Statuten omschreven doeleinden te gebruiken.

30.2. De bijdragen van iedere nationale centrale bank worden vastgesteld in verhouding tot haar aandeel

in bet geplaatste kapitaal van de ECB.
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30.3. Aan iedere nationale centrale bank wordt door de ECB een vordering toegekend ter grootte van

haar bijdrage. De Raad van Bestuur bepaalt de denominatie en de rentevergoeding van dergelijke

vorderingen.

30.4. Verdere stortingen van externe reserves boven de in artikel 30.1 gestelde grens kunnen,

overeenkomstig artikel 30.2, door de ECB worden opgeroepen, binnen de grenzen en onder de

voorwaarden die door de Raad volgens de procedure van artikel 42 worden vastgesteld.

30.5. De ECB is gemachtigd reserveposities in bet IMF en Bijzondere Trekkingsrechten aan te houden

en te beheren, en te voorzien in het poolen van deze activa.

30.6. De Raad van Bestuur treft alle andere maatregelen die voor de toepassing van dit artikel nodig

zijn.

ARTIKEL 31

Door nationale centrale banken aangehouden externe reserves

31.1. Het is de nationale centrale banken toegestaan transacties te verrichten ter voldoening aan hun

verplichtingen jegens internationale organisaties overeenkomstig artikel 23.

31.2. Alle overige transacties in externe reserves die nog door de nationale centrale banken worden aan-

gehouden na de overdrachten bedoeld in artikel 30, en transacties van Lid-Staten met hun

werksaldi in buitenlandse valuta's behoeven, boven een in bet kader van artikel 31.3 vast te

stellen grens, de goedkeuring van de ECB ten einde overeenstemming met bet wisselkoersbeleid

en bet monetair beleid van de Gemeenschap te verzekeren.

31.3. De Raad van Bestuur vaardigt richtsnoeren uit ten einde dergelijke transacties te

vergemakkelijken.

ARTIKEL 32

Toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken

32.1. De inkomsten die de nationale centrale banken bij de uitoefening van de monetaire beleidstaken

van bet ESCB verkrijgen (hierna "monetaire inkomsten" te noemen) worden aan bet einde van

elk boekjaar volgens de onderstaande bepalingen toegedeeld.
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32.2. Onder voorbehoud van artikel 32.3 zijn de monetaire inkomsten van elke nationale centrale bank

gelijk aan de jaarinkomsten die zij verkrijgt uit de activa die worden aangehouden als tegenwaarde

voor de in omloop zijnde bankbiljetten en de verplichtingen jegens kredietinstellingen uit hoofde

van deposito's. Deze activa worden door de nationale centrale banken geoormerkt volgens door

de Raad van Bestuur vast te stellen richtsnoeren.

32.3. Indien de Raad van Bestuur na de aanvang van de derde fase van oordeel is dat de balansindeling

van de nationale centrale banken de toepassing van artikel 32.2 niet mogelijk maakt, kan hij met

gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten dat de monetaire inkomsten, in afwijking van

artikel 32.2, gedurende een periode van ten hoogste vijf jaar volgens een altematieve methode

worden bepaald.

32.4. Op het bedrag van de monetaire inkomsten van elke nationale centrale bank worden de rentelasten

in mindering gebracht die door de betrokken centrale bank zijn betaald over de verplichtingen

jegens kredietinstellingen uit hoofde van deposito's overeenkomstig artikel 19.

De Raad van Bestuur kan besluiten dat de nationale centrale banken worden vergoed voor de in

verband met de uitgifte van bankbiljetten gemaakte kosten of, in uitzonderlijke omstandigheden,

voor specifieke verliezen in verband met de monetaire beleidsoperaties die voor bet ESCB zijn

verricht. De vergoeding geschiedt in een door de Raad van Bestuur passend geachte vorm ; deze

bedragen kunnen met de monetaire inkomsten van de nationale centrale banken worden

verrekend.

32.5. De som van de monetaire inkomsten van de nationale centrale banken wordt aan de nationale

centrale banken toegedeeld naar rato van hun gestorte aandeel in het kapitaal van de ECB,

behoudens een eventueel besluit van de Raad van Besruur overeenkomstig artikel 33.2.

32.6. De verrekening en de afwikkeling van de saldi afkomstig van de toedeling van de monetaire

inkomsten worden door de ECB verricht overeenkomstig de door de Raad van Bestuur

vastgestelde richtsnoeren.

32.7. De Raad van Bestuur treft alle andere maatregelen die voor de toepassing van dit artikel nodig

zijn.
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ARTIKEL 33

Toedeling van nettowinst en -verlies van de ECB

33.1. De nettowinst van de ECB wordt in de onderstaande volgorde overgedragen:

a) een door de Raad van Bestuur vast te stellen bedrag, dat niet meer dan 20 % van de

nettowinst mag bedragen, wordt naar bet algemeen reservefonds overgedragen tot een

maximum van 100 % van bet kapitaal ;

b) de resterende nettowinst wordt onder de aandeelhouders van de ECB verdeeld naar rato van

hun gestorte aandelen.

33.2. In geval van een verlies van de ECB wordt bet tekort gedekt uit bet algemeen reservefonds van

de ECB en, indien nodig, bij besluit van de Raad van Bestuur, door de monetaire inkomsten van

bet betrokken boekjaar, naar rato en tot beloop van de bedragen die overeenkomstig artikel 32.5

aan de nationale centrale banken zijn toegedeeld.

HOOFDSTUK VII

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 34

Regelgevende bevoegdheden

34. 1. Overeenkomstig artikel 108 A van bet Verdrag zal de ECB:

- verordeningen vaststellen voor zover nodig voor de uitvoering van de taken omschreven in

artikel 3. 1, eerste streepje, artikel 19. 1, artikel 22 of artikel 25.2, alsmede in de gevallen die

worden bepaald in de in artikel 42 bedoelde besluiten van de Raad ;

- de beschikkingen vaststellen die nodig zijn voor de uirvoering van de bij bet Verdrag en de

Statuten aan bet ESCB opgedragen taken ;

- aanbevelingen doen en adviezen uitbrengen.

34.2 Een verordening is van algemene toepassing. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is

rechtstreeks toepasselijk in alle Lid-Staten.
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Aanbevelingen en adviezen zijn niet verbindend.

Een beschikking is verbindend in al haar onderdelen voor degenen tot wie zij is gericht.

De artikelen 190 tot en met 192 van het Verdrag zijn van toepassing op verordeningen en

beschikkingen van de ECB.

De ECB kan besluiten haar beschikkingen, aanbevelingen en adviezen te publiceren.

34.3. Binnen de' grenzen en onder de voorwaarden die door de Raad volgens de procedure van

artikel 42 van de Statuten worden vastgesteld, is de ECB gerechtigd om ondernemingen boeten

en dwangsommen op te leggen bij niet-naleving van de verplichtingen krachtens haar

verordeningen en beschikkingen.

ARTIKEL 35

Toetsing door de rechter en aanverwante aangelegenheden

35.1. De handelingen en nalatigheden van de ECB zijn onderworpen aan toetsing en uitlegging door

bet Hof van Justitie in de gevallen en onder de voorwaarden vastgesteld in bet Verdrag. De ECB

kan gerechtelijke procedures aanspannen in de gevallen en onder de voorwaarden vastgesteld in

bet Verdrag.

35.2. Geschillen tussen de ECB, enerzijds, en haar crediteuren, debiteuren of andere personen,

anderzijds, worden beslecht door de bevoegde nationale rechters, tenzij bet Hof van Justitie

bevoegd is om uitspraak te doen.

35.3. De ECB is onderworpen aan de in artikel 215 van bet Verdrag omschreven aansprakelijkheids-

regeling. De nationale centrale banken zijn aansprakelijk volgens hun onderscheiden nationale

wetgevingen.

35.4. Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te doen krachtens een arbitragebeding vervat in een

door of namens de ECB gesloten publiekrechtelijke of privaatrechtelijke overeenkomst.

35.5. Het besluit van de ECB om een procedure bij bet Hof van Justitie in te stellen, wordt door de

Raad van Bestuur genomen.
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35.6. Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te doen in geschillen betreffende de nakoming door de

nationale centrale banken van de verplichtingen die voor hen uit deze Statuten voortvloeien.

Indien de ECB van oordeel is dat een nationale centrale bank een van de krachtens deze Statuten

op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen, brengt zij dienaangaande een met redenen

omkleed advies uit na de betrokken nationale centrale bank in de gelegenheid te hebben gesteld

haar opmerkingen te maken. Indien de betrokken nationale centrale bank dit advies niet binnen

de door de ECB gestelde termijn opvolgt, kan de ECB de zaak aanhangig maken bij het Hof van

Justitie.

ARTIKEL 36

Personeel

36.1. De Raad van Bestuur stelt op voorstel van de Directie de arbeidsvoorwaarden van bet personeel

van de ECB vast.

36.2. Het Hof van Justitie is, binnen de grenzen en onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in de

arbeidsvoorwaarden, bevoegd ter zake van geschillen tussen de ECB en haar personeelsleden.

ARTIKEL 37

Zetel

V66r eind 1992 wordt in onderlinge overeenstemming door de Regeringen van de Lid-Staten op het

niveau van de Staatshoofden en Regeringsleiders een besluit genomen over de plaats waar de zetel van

de ECB gevestigd zal worden.

ARTIKEL 38

Beroepsgeheim

38.1. Leden van de bestuursorganen en personeelsieden van de ECB en de nationale centrale banken

zijn gehouden, ook na bedindiging van hun taken, inlichtingen die naar hun aard onder de

geheimhoudingsplicht vallen, niet openbaar te maken.

38.2. Personen die toegang hebben tot gegevens welke vallen onder communautaire wetgeving waarbij

een geheimhoudingsplicht wordt opgelegd, zijn aan die wetgeving onderworpen.
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ARTIKEL 39

Tekenbevoegdheid

De ECB wordt tegenover derden in rechte verbonden door de President of door twee leden van de

Directie of door de handtekeningen van twee personeelsleden van de ECB die door de President naar

behoren zijn gemachtigd om namens de ECB te tekenen.

ARTIKEL 40

Voorrechten en immuniteiten

De ECB geniet op bet grondgebied van de Lid-Staten de voorrechten en immuniteiten die nodig zijn voor

de vervulling van haar taken, overeenkomstig de bepalingen van bet Protocol betreffende de voorrechten

en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, dat gehecht is aan bet Verdrag tot instelling van Un

Raad en 6n Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben.

HOOFDSTUK VIII

WUZIGING VAN DE STATUTEN EN AANVULLENDE WETGEVING

ARTIKEL 41

Vereenvoudigde wijzigingsprocedure

41.1. Overeenkomstig artikel 106, lid 5, van bet Verdrag kunnen de artikelen 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18,

19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) en 36 door de Raad hetzij met

gekwalificeerde meerderheid van stemnen op aanbeveling van de ECB en na raadpleging van de

Commissie, hetzij met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na

raadpleging van de ECB, worden gewijzigd. In beide gevallen is de instemning van het Europees

Parlement vereist.

41.2. Tot een aanbeveling van de ECB uit hoofde van dit artikel dient in de Raad van Bestuur met

eenparigheid van sternmen te worden besloten.
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ARTIKEL 42

Aanvullende wetgeving

Overeenkomstig artikel 106, lid 6, van het Verdrag stelt de Raad, onniddellijk nadat de datum voor de

aanvang van de derde fase is bepaald, met gekwalificeerde meerderheid van stemrnmen, hetzij op voorstel

van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en de ECB, hetzij op aanbeveling van

de ECB en na raadpleging van het Europees Parlement en de Commissie, de in de artikelen 4, 5.4, 19.2,

20, 28.1, 29.2, 30.4 en 34.3 bedoelde bepalingen vast.

HOOFDSTUK IX

OVERGANGSBEPALINGEN EN ANDERE BEPALINGEN

VOOR HET ESCB

ARTIKEL 43

Algemene bepalingen

43.1. Een derogatie als bedoeld in artikel 109 K, lid 1, van het Verdrag, brengt mee dat voor de

betrokken Lid-Staat uit de volgende artikelen van deze Statuten geen rechten of verplichtingen

voortvloeien : 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50

en 52.

43.2. De centrale banken van de Lid-Staten met een derogatie als bedoeld in artikel 109 K, lid 1, van

het Verdrag behouden hun bevoegdheden op het gebied van her monetair beleid overeenkomstig

de nationale wetgeving.

43.3. Overeenkomstig artikel 109 K, lid 4, van het Verdrag wordt "Lid-Staten" gelezen als "Lid-Staten

zonder derogatie" in de volgende artikelen van deze Statuten : 3, 11.2, 19, 34.2 en 50.

43.4. "Nationale centrale banken" wordt gelezen als "centrale banken van de Lid-Staten zonder

derogatie" in de volgende artikelen van deze Statuten : 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23,

27, 30, 31, 32, 33.2 en 52.

43.5. "Aandeelhouders" wordt gelezen als "centrale banken van de Lid-Staten zonder derogatie" in

artikel 10.3 en artikel 33.1.

43.6. "Het geplaatste kapitaal van de ECB" wordt gelezen als "het kapitaal van de ECB dat is geplaatst

bij de centrale banken van de Lid-Staten zonder derogatie" in artikel 10.3 en artikel 30.2.
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ARTIKEL 44

Overgangstaken van de ECB

De ECB neemt de taken van het EMI over die in de derde fase wegens de derogaties van een of meer

Lid-Staten nog moeten worden vervuld.

De ECB verstrekt advies bij de voorbereiding van het intrekken van de derogaties bedoeld in artikel

109 K van het Verdrag.

ARTIKEL 45

De Algemene Raad van de ECB

45.1. Onverminderd artikel 106, lid 3, van het Verdrag, wordt de Algemene Raad opgericht als derde

besluitvormend orgaan van de ECB.

45.2. De Algemene Raad bestaat uit de President en de Vice-President van de ECB en de Presidenten

van de nationale centrale banken. De overige leden van de Directie mogen zonder stemrecht

deelnemen aan vergaderingen van de Algemene Raad.

45.3. De verantwoordelijkheden van de Algemene Raad zijn volledig opgesomd in artikel 47.

ARTIKEL 46

Reglement van Orde van de Algemene Raad

46.1. De President of bij diens afwezigheid, de Vice-President van de ECB zit de vergaderingen van

de Algemene Raad van de ECB voor.

46.2. De Voorzitter van de Raad en een lid van de Commissie mogen zonder sterrecht deelnemen aan

vergaderingen van de Algemene Raad.

46.3. De President bereidt de vergaderingen van de Algemene Raad voor.

46.4. In afwijking van artikel 12.3 neemt de Algemene Raad zijn reglement van orde aan.

46.5. Het Secretariaat van de Algemene Raad wordt verzorgd door de ECB.
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ARTIKEL 47

Verantwoordelijkheden van de Algemene Raad

47.1. De Algemene Raad

- voert de in artikel 44 bedoelde taken uit;

- verleent medewerking aan de adviesfuncties bedoeld in artikel 4 en artikel 25.1.

47.2. De Algemene Raad verleent medewerking aan :

- het verzamelen van statistische gegevens als bedoeld in artikel 5

- de rapportage-activiteiten van de ECB als bedoeld in artikel 15 ;

- het opstellen van de regels bedoeld in artikel 26.4, die nodig zijn voor de toepassing van

artikel 26 ;

- het treffen van alle andere maatregelen bedoeld in artikel 29.4, die nodig zijn voor de

toepassing van artikel 29 ;

- het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de ECB bedoeld in

artikel 36.

47.3. De Algemene Raad verleent medewerking aan de nodige voorbereidingen voor het onherroepelijk

vaststellen van de wisselkoersen van de valuta's van de Lid-Staten met een derogatie ten opzichte

van de valuta's, of de enige valuta, van de Lid-Staten zonder derogatie, bedoeld in artikel 109 L,

lid 5, van het Verdrag.

47.4. De Algemene Raad wordt door de President van de ECB in kennis gesteld van de besluiten van

de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 48

Overgangsbepaingen voor het kapitaal van de ECB

Overeenkomstig artikel 29.1 wordt aan elke nationale centrale bank een weging toegekend in de sleutel

voor inschrijving op bet kapitaal van de ECB. In afwijking van artikel 28.3 storten de centrale banken
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van de Lid-Staten met een derogatie bet kapitaal waarop zij hebben ingeschreven niet, tenzij de
Algemene Raad met een gekwalificeerde meerderheid die ten minste twee derde van bet geplaatste
kapitaal van de ECB en ten minste de heift van de aandeelhouders vertegenwoordigt, besluit dat een
minimaal percentage moet worden gestort als bijdrage aan de bedrijfskosten van de ECB.

ARTIKEL 49

Latere storting van kapitaal,

reserves en voorzieningen van de ECB

49.1. De centrale bank van een Lid-Staat waarvan de derogatie is ingetrokken, stort haar aandeel in het
kapitaal van de ECB ten belope van hetzelfde percentage als de andere centrale banken van de
Lid-Staten zonder derogatie en draagt overeenkomstig artikel 30.1 externe reserves aan de ECB
over. Het over te dragen bedrag wordt bepaald door de Ecu-waarde tegen lopende wisselkoersen
van de reeds overeenkomstig artikel 30.1 aan de ECB overgedragen externe reserves te vermenig-

vuldigen met de ratio tussen bet aantal aandelen waarop de betrokken nationale centrale bank
heeft ingeschreven en bet aantal aandelen dat de andere nationale centrale banken al hebben

volgestort.

49.2. Behalve de storting die overeenkomstig artikel 49.1 moet worden verricht, draagt de betrokken

centrale bank bij tot de reserves van de ECB, tot de voorzieningen die met reserves zijn
gelijkgesteld, en tot het bedrag dat nog moet worden toegerekend aan de reserves en
voorzieningen overeenkomstig bet saldo van de winst- en verliesrekening per 31 december van

het jaar voorafgaand aan de intrekking van de derogatie. De verschuldigde bijdrage wordt bepaald
door bet bedrag van de reserves, als hierboven omschreven en als voorkomend op de
goedgekeurde balans van de ECB, te vermenigvuldigen met de ratio tussen bet aantal aandelen
waarop de betrokken centrale bank heeft ingeschreven en bet aantal aandelen dat de andere

centrale banken al hebben volgestort.

ARTIKEL 50

Eerste benoeming van de leden van de Directie

Wanneer de Directie van de ECB wordt gevormd, worden de President, de Vice-President en de overige
leden van de Directie in onderlinge overeenstemming door de Regeringen van de Lid-Staten op bet
niveau van de Staatshoofden en Regeringsleiders benoemd op aanbeveling van de Raad en na raadpleging
van bet Europees Parlement en de Raad van bet EMI. De President van de Directie wordt voor acht jaar
benoemd. In afwijking van artikel 11.2, wordt de Vice-President benoemd voor vier jaar en worden de
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overige leden van de Directie benoemd voor ambtstermijnen tussen vijf en acht jaar. Zij zijn niet

herbenoembaar. Het aantal leden van de Directie kan Ieiner zijn dan bepaald in artikel 11. 1, doch in

geen geval minder dan vier.

ARTIKEL 51

Afwijking van artikel 32

51.1. Wanneer de Raad van Bestuur na de aanvang van de derde fase besluit dat de toepassing van

artikel 32 resulteert in aanzienlijke wijzigingen in de relatieve inkomensposities van de nationale

centrale banken, wordt het bedrag aan inkomsten dat ingevolge artikel 32 moet worden

toegedeeld, verminderd met een uniform percentage, dat in het eerste boekjaar na de aanvang van

de derde fase niet meer dan 60 mag bedragen, en dat in elk volgend boekjaar met tenminste 12

procentpunten afneemt.

51.2. Artikel 51.1 is niet langer van toepassing dan vijf boekjaren na de aanvang van de derde fase.

ARTIKEL 52

Inwisseling van bankbiljetten in Gemeenschapsvaluta's

Na de onherroepelijke vaststelling van de wisselkoersen treft de Raad van Bestuur de noodzakelijke

maatregelen om te verzekeren dat bankbiljetten luidende in valuta's met onherroepelijk vastgestelde

wisselkoersen door de nationale centrale banken worden ingewisseld tegen hun respectieve pari-waarden.

ARTIKEL 53

Toepasselijkheid van de overgangsbepalingen

Indien en zolang er nog Lid-Staten zijn met een derogatie, zijn de artikelen 43 tot en met 48 van toe-

passing.
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PROTOCOL
BETREFFENDE DE STATUTEN VAN HEF EUROPEES MONETAIR INSTITUUT

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

GELEID DOOR DE WENS de Statuten van het Europees Monetair Instituut vast te stellen,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen, die aan het Verdrag tot

oprichting van de Europese Gemeenschap worden gehecht:

ARTIKEL I
Oprichting en naam

1.1. Het Europees Monetair Instituut (EMI) wordt opgericht overeenkomstig artikel 109 F van het
V-rdrag ; het voert zijn taken en werkzaamheden uit overeenkomstig de bepalingen van het

Verdrag en van deze Statuten.

1.2. De leden van bet EMI zijn de centrale banken van de Lid-Staten (nationale centrale banken). Voor

de toepassing van deze Statuten wordt bet Institut mondtaire luxembourgeois als de centrale bank

van Luxemburg beschouwd.

1.3. Overeenkomstig artikel 109 F van het Verdrag worden het Comitd van Presidenten en het
Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking (EFMS) ontbonden. Alle activa en passiva van het

EFMS gaan automatisch over naar bet EMI.

ARTIKEL 2

Doelstellingen

Het EMI draagt bij tot bet scheppen van de voorwaarden die nodig zijn voor de overgang naar de derde

fase van de Economische en Monetaire Unie, met name door :

- het versterken van de co6rdinatie van bet monetair beleid ten einde prijsstabiliteit te verzekeren;
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- het treffen van de voorbereidingen die vereist zijn voor de oprichting van het Europees Stelsel van

Centrale Banken (ESCB) en voor het voeren van ddn monetair beleid en de invoering van ddn munt

in de derde fase ;

- het toezien op de ontwikkeling van de Ecu.

ARTIKEL 3

Algemene beginselen

3.1. Het EMI voert de taken en functies uit waarmee het uit hoofde van het Verdrag en van deze

Statuten is belast, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten voor het

voeren van het monetair beleid in de respectieve Lid-Staten.

3.2. Het EM! handelt overeenkomstig de doelstellingen en beginselen neergelegd in artikel 2 van de

Statuten van het ESCB.

ARTIKEL 4

Primaire taken

4.1. Overeenkomstig artikel 109 F, lid 2, van het Verdrag, heeft het EMI tot taak:

- de samenwerking tussen de nationale centrale banken te versterken

- de co6rdinatie van het monetair beleid van de Lid-Staten te versterken ten einde prijsstabiliteit

te verzekeren ;

- toe te zien op de werking van het Europees Monetair Stelsel (EMS);

- overleg te plegen over aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de nationale centrale

banken vallen en die van invloed zijn op de stabiliteit van financille instellingen en maricten ;

- de taken van bet EFMS over te nemen ; met name verricht het de functies die zijn genoemd

in artikel 6.1, artikel 6.2 en artikel 6.3

- het gebruik van de Ecu te vergemakkelijken en toe te zien op de ontwikkeling van de Ecu, met

inbegrip van de goede werking van het Ecu-verrekeningssysteem.

Het EM! zal tevens :

regelmatig overleg plegen over de koers van bet monetair beleid en het gebruik van de

monetaire beleidsinstrumenten ;
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normaliter geraadpleegd worden door de nationale monetaire autoriteiten alvorens deze

besluiten nemen inzake de koers van het monetair beleid binnen bet gemeenschappelijk kader

voor ex ante co6rdinatie.

4.2. Uiterlijk op 31 december 1996 werkt bet EMI bet juridische, organisatorische en logistieke kader

uit dat nodig is om bet ESCB in de derde fase zijn taken te laten vervullen, met inachtneming van

bet beginsel van een open markteconomie met vrije mededinging. Dit kader wordt door de Raad

van bet EMI op de datum van oprichting van de ECB voorgelegd aan de ECB, die daarover een

besluit neemt.

Overeenkomstig artikel 109 F, lid 3, van het Verdrag heeft het EMI in het bijzonder tot taak

- de instrumenten en procedures voor te bereiden die nodig zijn voor bet voeren van ddn

monetair beleid in de derde fase ;

- waar nodig, de harmonisatie te bevorderen van de regels en werkwijzen voor bet verzamelen,

opmaken en verspreiden van statistieken betreffende de gebieden die onder zijn bevoegdheid

vallen ;

- de regels voor te bereiden voor de werkzaaniheden die de nationale centrale banken in bet

kader van bet ESCB moeten verrichten;

- de doelmatigheid van bet grensoverschrijdende betalingsverkeer te bevorderen;

- toe te zien op de technische voorbereiding van Ecu-bankbiljetten.

ARTIKEL 5

Adviesfuncties

5.1. Overeenkomstig artikel 109 F, lid 4, van dit Verdrag kan de Raad van bet EMI adviezen

uitbrengen of aanbevelingen doen over de algemene richting van bet monetair beleid en bet wissel-

koersbeleid, alsmede over de daarmee samenhangende maatregelen die in iedere Lid-Staat worden

getroffen. Het EMI kan adviezen uitbrengen of aanbevelingen doen aan de Regeringen en aan de

Raad over beleid dat van invloed kan zijn op de interne en externe monetaire situatie in de

Gemeenschap en met name op de werking van bet EMS.

5.2. De Raad van bet EMI kan ook aanbevelingen doen aan de monetaire autoriteiten van de Lid-Staten

over bet te voeren monetair beleid.

5.3. Overeenkomstig artikel 109 F, lid 6, van bet Verdrag wordt bet EMI door de Raad geraadpleegd

over elk voorstel voor een communautair besluit op de gebieden die onder de bevoegdheid van bet

EMI vallen.
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Binnen de grenzen en onder de voorwaarden die de Raad met gekwalificeerde meerderheid van

stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en het EMI

vaststelt, wordt het EMI door de autoriteiten van de Lid-Staten geraadpleegd over elk ontwerp van

wettelijke bepaling op de gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen, in het bijzonder met

betrekking tot artikel 4.2.

5.4. Overeenkomstig artikel 109 F, lid 5, van het Verdrag kan het EMI besluiten zijn adviezen en

aanbevelingen openbaar te maken.

ARTIKEL 6

Operationele en technische functies

6.1. Het EMl draagt zorg voor :

- het multilateraal maken van de posities die voortvioeien uit de interventies van de nationale

centrale banken in Gemeenschapsvaluta's en het multilateraal maken van de

intracommunautaire betalingen ;

- het beheer van het financieringsmechanisme op zeer korte termijn dat is ingesteld bij de

overeenkomst van 13 maart 1979 tussen de centrale banken van de Lid-Staten van de Europese

Economische Gemeenschap tot vaststelling van de werkwijze van bet Europees Monetair

Stelsel (EMS-overeenkomst) en van bet mechanisme voor monetaire bijstand op korte termijn

dat is ingesteld bij de overeenkomst van 9 februari 1970 tussen de centrale banken van de Lid-

Staten van de Europese Economische Gemeenschap, als gewijzigd ;

- het verrichten van de functies bedoeld in artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 1969/88 van

de Raad van 24 juni 1988 houdende instelling van een geintegreerd mechanisme voor

financidle ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de Lid-Staten.

6.2. Het EMI is bevoegd monetaire reserves van de nationale centrale banken in ontvangst te nemen

en daartegenover Ecu's uit te geven voor de tenuitvoerlegging van de EMS-overeenkonst. Deze

Ecu's mogen door het EMI en de nationale centrale banken worden gebruikt als betaalmiddel en

voor transacties tussen de nationale centrale banken en het EMI. Het EMI treft de nodige

administratieve maatregelen voor de tenuirvoerlegging van dit lid.

6.3. Het EMI is bevoegd aan de monetaire autoriteiten van derde landen en aan internationale

monetaire instellingen de status toe te kennen van "andere houders" van Ecu's, en de modaliteiten

en voorwaarden vast te stellen waaronder deze Ecu's door andere houders kunnen worden

verkregen, aangehouden en gebruikt.
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6.4. Het EMI is bevoegd als agent voor en op verzoek van de nationale centrale banken deviezen-

reserves aan te houden en te beheren. Winst en verlies in verband met deze reserves zijn voor
rekening van de nationale centrale bank die de reserves heeft gedeponeerd. Het EMI voert deze
taak uit op basis van bilaterale overeenkomsten, volgens de voorschriften die zijn vastgelegd in
een besluit van bet EMI. Deze voorschriften moeten ervoor zorgen dat transacties met deze
reserves het monetair beleid en bet wisselkoersbeleid van de bevoegde monetaire autoriteiten van
Lid-Staten niet doorkruisen en in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het EMI en de
goede werking van bet wisselkoersmechanisme van het EMS.

ARTIKEL 7

Overige taken

7.1. Eenmaal per jaar brengt bet EMI aan de Raad verslag uit over de stand van de voorbereiding van

de derde fase. Deze verslagen behelzen een beoordeling van de vorderingen naar convergentie in

de Gemeenschap, en hebben met name betrekking op de aanpassing van de monetaire beleids-

instrumenten en de voorbereiding van de procedures die noodzakelijk zijn voor het voeren van Un

monetair beleid in de derde fase, alsmede op de wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan

om de centrale banken een integrerend deel van bet ESCB te laten worden.

7.2. Overeenkomstig de besluiten van de Raad als bedoeld in artikel 109 F, lid 7, van het Verdrag kan

het EMI andere taken uitvoeren ter voorbereiding van de derde fase.

ARTIKEL 8

Onafhankelijkheid

De leden van de Raad van het EMI die de vertegenwoordigers zijn van hun instellingen, handelen met

betrekking tot hun activiteiten overeenkomstig hun eigen verantwoordelijkheden. Bij de uitoefening van

de bevoegdheden en het vervullen van de taken en plichten die hem bij bet Verdrag en deze Statuten zijn

opgedragen, is bet de Raad van bet EMI niet toegestaan instructies te vragen aan dan wel te aanvaarden

van Instellingen of organen van de Gemeenschap of van Regeringen van Lid-Staten. De !nstellingen en

organen van de Gemeenschap alsmede de Regeringen van de Lid-Staten verplichten zich ertoe dit

beginsel te eerbiedigen en niet te trachten de Raad van het EMI bij de uitvoering van zijn taken te

beinvloeden.
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ARTIKEL 9

Bestuur

9.1. Overeenkomstig artikel 109 F, lid 1, van het Verdrag wordt bet EMI bestuurd en beheerd door

de Raad van het EMI.

9.2. De Raad van bet EMI bestaat uit een President en de Presidenten van de nationale centrale banken

van wie Un Vice-President is. Als een President van een nationale centrale bank verhinderd is een

vergadering bij te wonen, kan hij een andere vertegenwoordiger van zijn instelling aanwijzen.

9.3. De President wordt voor een periode van drie jaar in onderlinge overeenstemning door de

Regeringen van de Lid-Staten op bet niveau van de Staatshoofden en Regeringsleiders benoemd

op aanbeveling van, naar gelang van bet geval, bet Comitd van Presidenten of de Raad van bet

EMI en na raadpleging van bet Europees Parlement en de Raad. De President wordt gekozen uit

personen met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied. Aileen zij

die de national iteit van een van de Lid-Staten bezitten, kunnen President van bet EM! worden. De

Raad van het EMI benoemt de Vice-President. De President en de Vice-President worden benoemd

voor een periode van drie jaar.

9.4. De President vervult zijn taken voltijds. Hij mag geen beroepswerkzaamheid a] dan niet tegen

beloning verrichten, tenzij van deze bepaling door de Raad van bet EMI bij uitzondering afwijking

is toegestaan.

9.5. De President is belast met

- de voorbereiding en bet voorzitterschap van de vergaderingen van de Raad van bet EMI

- de verwoording, onverminderd artikel 22, van de standpunten van bet EMI naar buiten toe

- de verantwoordelijkheid voor bet dagelijks bestuur van bet EMI.

Bij afwezigheid van de President worden zijn taken uitgevoerd door de Vice-President.

9.6. De arbeidsvoorwaarden van de President, in bet bijzonder zijn salaris, pensioen en overige sociale-

zekerheidsvoorzieningen, worden geregeld in een overeenkornst met bet EMI en worden

vastgesteld door de Raad van bet EMI op voorstel van een commissie bestaande uit drie door bet

Comitd van Presidenten of, naar gelang van bet geval, door de Raad van bet EMI benoemde leden

en drie door de Raad benoemde leden. De President heeft geen stemrecht ten aanzien van de in

dit lid bedoelde aangelegenheden.
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9.7. Op verzoek van de Raad van het EMI kan de President, indien hij niet meer aan de eisen voor de

uitoefening van zijn ambt voldoet of op ernstige wijze is tekortgeschoten, door het Hof van Justitie

van zijn arnbt ontheven worden verklaard.

9.8. Het reglement van orde van bet EMI wordt aangenomen door de Raad van het EM.

ARTIKEL 10
Vergaderingen van de Raad van het EMI en stemprocedures

10.1. De Raad van het EMI vergadert ten minste tienmaal per jaar. De besprekingen van de

vergaderingen zijn vertrouwelijk. De Raad van het EMI kan met eenparigheid van stemmen

besluiten het resultaat van zijn beraadslagingen openbaar te maken.

10.2. Elk lid van de Raad van bet EMI of zijn plaatsvervanger heeft dn stem.

10.3. Tenzij in deze Statuten anders is bepaald, besluit de Raad van het EMI bij gewone meerderheid

van zijn leden.

10.4. Voor besluiten die in het kader van artikel 4.2, artikel 5.4, artikel 6.2 en artikel 6.3 worden

genomen, is eenparigheid van stemmen van de leden van de Raad van het EMI vereist.

Voor de aanneming van adviezen en aanbevelingen krachtens artikel 5.1 en artikel 5.2, van

besluiten krachtens artikel 6.4, artikel 16 en artikel 23.6, alsmede van richtsnoeren krachtens
artikel 15.3 is een gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de leden van de Raad van

het EMI vereist.

ARTIKEL 11

Interinstitutionele samenwerking en rapportageverplichtingen

11.1. De Voorzitter van de Raad en een lid van de Commissie mogen zonder stemrecht deelnemen aan

vergaderingen van de Raad van het EMI.

11.2. De President van het EMI wordt uitgenodigd deel te nemen aan de zittingen van de Raad wanneer

deze aangelegenheden bespreekt met betrekking tot de doelstellingen en taken van het EMI.
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11.3. Het EMI stelt op een in het reglement van orde vast te stellen datum een jaarverslag op over zijn

werkzaamheden en over de monetaire en financidle situatie in de Gemeenschap. Het jaarverslag

wordt te zamen met de jaarrekening van het EMI toegezonden aan het Europees Parlement, de

Raad en de Commissie, alsook aan de Europese Raad.

De President van het EM! kan, op verzoek van het Europees Parlement of op eigen initiatief,

worden gehoord door de bevoegde commissies van het Europees Parlement.

11.4. Door het EM! gepubliceerde verslagen worden gratis aan belangstellenden ter beschikking

gesteld.

ARTIKEL 12

Denominatie van de valuta

De transacties van het EMI luiden in Ecu's.

ARTIKEL 13

Zetel

V66r eind 1992 wordt in onderlinge overeenstemming door de Regeringen van de Lid-Staten op het

niveau van de Staatshoofden en Regeringsleiders een besluit genomen over de plaats waar de zetel van

het EMI gevestigd zal worden.

ARTIKEL 14

Handelingsbevoegdheid

Het EMI, dat overeenkomstig artikel 109 F, lid 1, van het Verdrag rechtspersoonlijkheid bezit, heeft in

elk van de Lid-Staten de ruimste handelingsbevoegdheid welke door de wetgeving van de betrokken Lid-

Staat aan rechtspersonen wordt toegekend ; bet EMI kan met name roerende en onroerende goederen

verkrijgen of vervreemden en in rechte optreden.
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ARTIKEL 15

Regelgevende bevoegdheden

15.1. Bij de uitvoering van zijn taken en onder de in deze Statuten vastgelegde voorwaarden zal het

EMI :

- adviezen uitbrengen;

- aanbevelingen doen;

- richtsnoeren aannemen en beschikkingen geven die tot de nationale centrale banken worden

gericht.

15.2. Adviezen en aanbevelingen van het EMI zijn niet verbindend.

15.3. De Raad van het EMI mag richtsnoeren aannemen waarin de methoden worden vastgelegd voor

de tenuirvoerlegging van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan opdat het ESCB in de

derde fase zijn taken kan vervullen. De richtsnoeren van het EMI zijn niet verbindend ; zij

worden voorgelegd aan de ECB, die hierover een besluit neemt.

15.4. Onverminderd artikel 3.1 is een beschikking van het EMI verbindend in al haar onderdelen voor

degenen tot wie zij is gericht. De artikelen 190 en 191 van het Verdrag zijn van toepassing op

deze beschikkingen.

ARTIKEL 16

Financitle middelen

16.1. Het EMI wordt met eigen middelen gedoteerd. De omvang van de middelen van het EMI wordt

door de Raad van het EMI vastgesteld, ter verzekering van de inkomsten die noodzakelijk worden

geacht om de administratieve uitgaven in verband met de uirvoering van de taken en functies van

het EMI te dekken.

16.2. De overeenkomstig artikel 16.1 vastgestelde middelen van het EMI worden verstrekt uit bijdragen

van de nationale centrale banken overeenkomstig de in artikel 29.1 van de Statuten van het ESCB

bedoelde verdeetsleutel en worden bij de oprichting van het EMI gestort. Met bet oog daarop

worden de voor de vaststelling van de sleutel benodigde statistische gegevens door de Commissie

verstrekt overeenkomstig de voorschriften die de Raad vaststelt met gekwalificeerde meerderheid

van stemnen, op voorstel van de Cornmissie en na raadpleging van het Europees Parlement, het

Comitd van Presidenten en het Comitd bedoeld in artikel 109 C van het Verdrag.

16.3. De Raad van het EMI bepaalt in welke vorm de bijdragen mueten worden gestort.
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ARTIKEL 17

Jaarrekening en accountantscontrole

17.1. Het boekjaar van het EMI begint op de eerste dag van januari en eindigt op de laatste dag van

december.

17.2. De Raad van het EMI neemt v66r de aanvang van elk boekjaar een jaarlijkse begroting aan.

17.3. De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de door de Raad van het EMI

vastgelegde grondslagen. De jaarrekening wordt door de Rad van het EMI vastgesteld en

vervolgens gepubliceerd.

17.4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door onathankelijke externe accountants die door de Raad

van het EMI zijn aanvaard. De accountants zijn zonder voorbehoud bevoegd alle boeken en

rekeningen van het EMI te onderzoeken en volledig te worden geinformeerd over zijn

verrichtingen.

De bepalingen van artikel 188 B van het Verdrag zijn uitsluitend van toepassing op een

doelmatigheidscontrole van het EMI.

17.5. Een overschot van het EMI wordt in de onderstaande volgorde overgedragen

a) een door de Raad van het EMI vast te stellen bedrag wordt overgedragen naar het algemeen

reservefonds van het EMI ;

b) bet resterende overschot wordt onder de nationale centrale banken verdeeld volgens de

verdeelsleutel van artikel 16.2.

17.6. In geval van een verlies van het EMI wordt het tekort uit het algemeen reservefonds van het EMI

gedekt. Een eventueei resterend tekort wordt met bijdragen van de nationale centrale banken

gedekt volgens de verdeelsleutel van artikel 16.2.

ARTIKEL 18

Personeel

18.1. De Raad van het EMI stelt de arbeidsvoorwaarden van de personeelsieden van het EMI vast.
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18.2. Het Hof van Justitie is binnen de grenzen en onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in de

arbeidsvoorwaarden, bevoegd ter zake van geschillen tussen het EM! en zijn personeelsleden.

ARTIKEL 19

Toetsing door de rechter en aanverwante aangelegenheden

19.1. De handelingen of nalatigheden van het EMI zijn onderworpen aan toetsing en uitlegging door

bet Hof van Justitie in de gevallen en onder de voorwaarden vastgesteld in het Verdrag. Het EMI

kan gerechtelijke procedures aanspannen in de gevallen en onder de voorwaarden vastgesteld in

het Verdrag.

19.2. Geschillen tussen het EMI, enerzijds, en zijn crediteuren, debiteuren of andere personen,

anderzijds, worden beslecht door de bevoegde nationale rechters, tenzij het Hof van Justitie

bevoegd is om uitspraak te doen.

19.3. Het EMI is onderworpen aan de in artikel 215 van het Verdrag omschreven aansprakelijkheids-

regeling.

19.4. Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te doen krachtens een arbitragebeding vervat in een

door of namens het EMI gesloten publiekrechtelijke of privaatrechtelijke overeenkomst.

19.5. Een besluit van het EMI om een procedure bij bet Hof van Justitie in te stellen, wordt door de

Raad van het EMI genomen.

ARTIKEL 20

Beroepsgeheim

20.1. Leden van de Raad van het EMI en personeelsleden van het EMI zijn gehouden, ook na

bedindiging van hun taken, inlichtingen die naar hun aard onder de geheimhoudingsplicht vallen,

niet openbaar te maken.

20.2. Personen die toegang hebben tot gegevens welke vallen onder communautaire wetgeving waarbij

een geheimhoudingsplicht wordt opgelegd, zijn aan die wetgeving onderworpen.
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ARTIKEL 21

Voorrechten en immuniteiten

Het EM! geniet op het grondgebied van de Lid-Staten de voorrechten en immuniteiten die nodig zijn

voor de vervulling van zijn taken, overeenkomstig de bepalingen van het Protocol betreffende de

voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, dat gehecht is aan het Verdrag tot

instelling van 66n Raad en 66n Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben.

ARTIKEL 22

Tekenbevoegdheid

Het EMI wordt tegenover derden in rechte verbonden door de President of de Vice-President of door

de handtekeningen van twee personeelsleden van het EMI die door de President naar behoren zijn

gemachtigd om namens het EMI te tekenen.

ARTIKEL 23

Liquidatie van het EMI

23.1. Overeenkornstig artikel 109 L van het Verdrag gaat bet EMI in liquidatie bij de oprichting van

de ECB. Alle activa en passiva van het EMI gaan dan automatisch over naar de ECB. De ECB

liquideert het EMI overeenkomstig het bepaalde in dit artikel. De liquidatie wordt voltooid bij

de aanvang van de derde fase.

23.2. Het mechanisme voor het scheppen van Ecu's tegen goud en US-dollars waarin artikel 17 van

de EMS-overeenkomst voorziet, wordt op de eerste dag van de derde fase afgewikkeld

overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de EMS-overeenkomst.

23.3. Alle vorderingen en schulden die voortvloeien uit het mechanisme voor financiering op zeer korte

termijn en het mechanisme voor monetaire bijstand op korte termijn, krachtens de

overeenkomsten waarnaar in artikel 6.1 wordt verwezen, worden voldaan op de eerste dag van

de derde fase.

23.4. Alle resterende activa van het EMI worden vervreemd en alle resterende schulden van het EMI

worden voldaan.

23.5. De opbrengst van de liquidatie als omschreven in artikel 23.4 wordt onder de nationale centrale

banken verdeeld volgens de verdeelsleutel van artikel 16.2.
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23.6. De Raad van het EMI kan de maatregelen nemen die nodig zijn voor de toepassing van

artikel 23.4 en artikel 23.5.

23.7. Bij de oprichting van de ECB legt de President van het EMT zijn ambt neer.
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PROTOCOL

BETREFFENDE DE PROCEDURE BIJ BUITENSPORIGE TEKORTEN

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTUEN,

GELEID DOOR DE WENS nadere bepalingen vast te stellen voor de in artikel 104 C van bet Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap bedoelde procedure bij buitensporige tekorten,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen, die aan bet Verdrag tot

oprichting van de Europese Gemeenschap worden gehecht

ARTIKEL 1

De in artikel 104 C, lid 2, van het Verdrag bedoelde referentiewaarden zijn:

- 3 % voor de verhouding tussen het voorziene of feitelijke overheidstekort en het bruto binnenlands

produkt tegen marktprijzen,

- 60 % voor de verhouding tussen de overheidsschuld en bet bruto binnenlands produkt tegen

marktprijzen.

ARTIKEL 2

In artikel 104 C van dit Verdrag en in dit Protocol wordt verstaan onder:

- overheid : de algemene overheid, dat wil zeggen de centrale overheid, de regionale of lokale

overheid en de fondsen voor sociale zekerheid onder uitsluiting van commercidle transacties, als

omschreven in bet Europees Stelsel van Economische Rekeningen ;
- tekort : netto financieringstekort als omschreven in bet Europees Stelsel van Economische

Rekeningen ;

- investeringen : bruto investeringen in vaste activa als omschreven in het Europees Stelsel van

Economische Rekeningen

- schuld: totale aan bet eind van bet jaar uitstaande brutoschuld tegen nominale waarde,

geconsolideerd tussen en binnen de sectoren van de algemene overheid als omschreven in het eerste

streepje.
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ARTIKEL 3

Teneinde een doeltreffende werking van de procedure bij buitensporige tekorten te verzekeren, zijn de
Regeringen van de Lid-Staten in het kader van deze procedure aansprakelijk voor de tekorten van de

algemene overheid als omschreven in artikel 2, eerste streepje. De Lid-Staten zorgen ervoor dat de
nationale procedures op begrotingsgebied hen in staat stellen hun verdragsverplichtingen op dit gebied
na te komen. De Lid-Staten stellen de Commissie onverwijid en regelmatig in kennis van hun voorziene

en feitelijke tekorten en van de omvang van hun schuld.

ARTIKEL 4

De voor de toepassing van dit Protocol benodigde statistische gegevens worden door de Commissie

verstrekt.
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PROTOCOL

BETREFFENDE DE IN ARTIKEL 109 J

VAN Er VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

BEDOELDE CONVERGENTIECRITERIA

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTUEN,

GELEID DOOR DE WENS nadere regels vast te stellen voor de convergentiecriteria die de

Gemeenschap moet hanteren bij haar besluitvorming over de overgang naar de derde fase van de

Economische en Monetaire Unie, bedoeld in artikel 109 J, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de

Europese Gemeenschap,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen, die aan het Verdrag tot

oprichting van de Europese Gemeenschap worden gehecht

ARTIKEL I

Het in artikel 109 J, lid 1, eerste streepje, van bet Verdrag bedoelde criterium inzake prijsstabiliteit

betekent dat een Lid-Staat een houdbare prijsontwikkeling heeft en een gemiddeld inflatiepercentage dat,

gemeten over een periode van dn jaar v66r het onderzoek, niet meer dan 1 1/2 procentpunt hoger ligt

dan dat van ten hoogste de drie Lid-Staten die op het gebied van prijsstabiliteit het best presteren. De

inflatie wordt gemeten aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen op een vergelijkbare

basis, rekening houdend met verschillen in de nationale definities.

ARTIKEL 2

Het in artikel 109 J, lid 1, tweede streepje, van het Verdrag bedoelde criterium inzake de

begrotingssituatie van de overheid, houdt in dat ten aanzien van de Lid-Staat op bet tijdstip van het

onderzoek geen Raadsbesluit krachtens artikel 104 C, lid 6, van het Verdrag is genomen, waarin wordt

vastgesteld dat er in de betrokken Lid-Staat een buitensporig tekort bestaat.
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ARTIKEL 3

Het in artikel 109 J, lid 1, derde streepje, van bet Verdrag bedoelde criterium inzake deelneming aan

het wisselkoersmechanisme van bet Europees Monetair Stelsel betekent dat een Lid-Staat ten minste

gedurende de laatste twee jaren v6dr bet onderzoek, zonder grote spanningen de normale

fluctuatiemarges van het wisselkoersmechanisme van het Europees Monetair Stelsel heeft kunnen

aanhouden. Met name mag de betrokken Lid-Staat tijdens die periode de bilaterale spilkoers van zijn

valuta tegenover die van een andere Lid-Staat niet op eigen initiatief hebben gedevalueerd.

ARTIKEL 4

Het in artikel 109 J, lid 1, vierde streepje, van het Verdrag genoemde criterium inzake de convergentie

van het niveau van de rentevoet betekent dat een Lid-Staat, gemeten over een periode van ddn jaar v66r

het onderzoek, een gemiddelde nominale lange-termijnrente heeft gehad die niet meer dan

2 procentpunten hoger ligt dan die van ten hoogste de drie Lid-Staten die op bet gebied van prijsstabiliteit

bet best presteren. De rentevoet wordt gemeten op basis van langlopende staatsobligaties of vergelijkbare

waardepapieren, rekening houdend met verschillen in de nationale definities.

ARTIKEL 5

De voor de toepassing van dit Protocol benodigde statistische gegevens worden door de Commissie

verstrekt.

ARTIKEL 6

De Raad stelt op voorstel van de Commissie en na raadpleging van bet Europees Parlement, het EMI

of de ECB a naar bet geval, en bet Comitt bedoeld in artikel 109 C van bet Verdrag, met eenparigheid

van stemmen de passende bepalingen vast betreffende de nadere regels voor de in artikel 109 J van het

Verdrag bedoelde convergentiecriteria, die dan in de plaats van dit Protocol komen.
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PROTOCOL

TOT WUZIGING VAN HET PROTOCOL

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN

VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTUEN,

OVERWEGENDE dat, overeenkomstig artikel 40 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale

Banken en van de Europese Centrale Bank, en artikel 21 van de Statuten van het Europees Monetair

Instituut, de Europese Centrale Bank en het Europees Monetair Instituut op het grondgebied van de Lid-

Staten de voorrechten en immuniteiten genieten welke nodig zijn voor de vervulling van hun taken,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen, die aan het Verdrag tot

oprichting van de Europese Gemeenschap worden gehecht :

ENIG ARTIKEL

Het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, gehecht aan

het Verdrag tot instelling van 46n Raad en Mn Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen

hebben, wordt aangevuld met de volgende bepalingen :

"ARTIKEL 23

Dit Protocol is eveneens van toepassing op de Europese Centrale Bank, de leden van haar organen en

haar personeel, onverminderd de bepalingen van het Protocol betreffende de Statuten van het Europees

Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank.

De Europese Centrale Bank wordt bovendien vrijgesteld van elke fiscale en parafiscale heffing bij de

uitbreiding van haar kapitaal, alsmede van de verschillende formaliteiten welke hieraan verbonden zijn

in de Staat waar de zetel van de Bank gevestigd is. De werkzaamheden van de Bank en van haar

organen, uitgeoefend overeenkomstig de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van

de Europese Centrale Bank, geven geen aanleiding tot de heffing van omzetbelasting.

Bovengenoemde bepalingen zijn eveneens van toepassing op het Europees Monetair Instituut. De

ontbinding of liquidatie ervan brengt geen enkele heffing met zich mee.".

Vol 1759, 1-30615

1993



1993 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 199

PROTOCOL BETREFFENDE

DENEMARKEN

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTUEN,

GELEID DOOR DE WENS bepaalde bijzondere problemen betreffende Denemarken te regelen,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen, die aan het Verdrag tot

oprichting van de Europese Gemeenschap worden gehecht :

De bepalingen van artikel 14 van het Protocol betreffende de Statuten van het Europees Stelsel van

Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank doen geen afbreuk aan het recht van de nationale

bank van Denemarken om haar huidige taken betreffende die delen van her Koninkrijk Denemarken die

niet tot de Gemeenschap behoren, uit te voeren.
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PROTOCOL BETREFFENDE

PORTUGAL

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTUJEN,

GELEID DOOR DE WENS bepaalde bijzondere problemen betreffende Portugal te regelen,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen, die aan het Verdrag tot

oprichting van de Europese Gemeenschap worden gehecht :

1. Portugal wordt gemachtigd de aan de autonome gebieden van de Azoren en Madeira toegekende

faciliteit om, onder de in de huidige Portugese wetgeving vastgestelde voorwaarden een rentevrije

kredietfaciliteit bij de Banco do Portugal te verkrijgen, te handhaven.

2. Portugal verbindt zich ertoe, alles in het werk te stellen om zo spoedig mogelijk een eind aan

bovenbedoelde faciliteit te maken.
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PROTOCOL

BETREFFENDE DE OVERGANG NAAR DE DERDE FASE

VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN

verklaren dat de gang van de Gemeenschap naar de derde fase van de Economische en Monetaire Unie

door de ondertekening van de nieuwe verdragsbepalingen betreffende de Economische en Monetaire Unie

een onomkeerbaar karakter heeft gekregen.

Derhalve eerbiedigen alle Lid-Staten, ongeacht of zij al dan niet voldoen aan de noodzakelijke

voorwaarden voor de aanneming van 66n munt, de wil dat de Gemeenschap snel de derde fase ingaat

en belet geen enkele Lid-Staat het ingaan van de derde fase.

Indien eind 1997 nog geen datum voor de aanvang van de derde fase is vastgesteld, handelen de

betrokken Lid-Staten, de Instellingen van de Gemeenschap en de andere betrokken organen alle

voorbereidende werkzaamheden in de loop van 1998 af, om de Gemeenschap in staat te stellen op

I januari 1999 onherroepelijk de derde fase in te gaan en de ECB en het ESCB in staat te stellen vanaf

die datum hun taken ten voile te vervullen.

Dit Protocol wordt aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehecht.
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PROTOCOL

BETREFFENDE ENKELE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITrANNIE

EN NOORD-IERLAND

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTUEN,

ERKENNENDE dat het Verenigd Koninkrijk niet verplicht of gehouden wordt om over te gaan naar de

derde fase van de Economische en Monetaire Unie zonder een daartoe strekkend afzonderlijk besluit van

zijn Regering en Parlement,

KENNIS NEMEND van de praktijk van de Regering van bet Verenigd Koninkrijk om voor de

financiering van haar leningsbehoeften gebruik te maken van de verkoop van schuldbewijzen aan de

particuliere sector,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen, die aan het Verdrag tot

oprichting van de Europese Gemeenschap worden gehecht :

I. Het Verenigd Koninkrijk stelt de Raad ervan in kennis of het voornemens is over te gaan naar de

derde fase voordat de Raad zijn oordeel vormt overeenkomstig artikel 109 J, lid 2, van het Verdrag.

Tenzij het Verenigd Koninkrijk de Raad ervan in kennis stelt dat het voornemens is over te gaan

naar de derde fase, is het daartoe niet verplicht.

Indien geen datum voor het ingaan van de derde fase is vastgesteld overeenkomstig artikel 109 J,

lid 3, van het Verdrag, kan het Verenigd Koninkrijk v66r 1 januari 1998 kennis geven van zijn

voornemen naar de derde fase over te gaan.

2. De paragrafen 3 tot en met 9 zijn van toepassing indien het Verenigd Koninkrijk de Raad ervan in

kennis stelt dat het niet voornemens is naar de derde fase over te gaan.

Vol. 1759, 1-30615



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s

3. Het Verenigd Koninkrijk wordt niet gerekend tot de meerderheid van de Lid-Staten die voldoen aan

de nodige voorwaarden bedoeld in artikel 109 J, lid 2, tweede streepje, en lid 3, eerste streepje, van

het Verdrag.

4. Het Verenigd Koninkrijk behoudt zijn bevoegdheden op het gebied van het monetaire beleid

overeenkomstig de nationale wetgeving.

5. De artikelen 3 A, lid 2, 104 C, leden 1, 9 en 11, 105, leden 1 tot en met 5, 105 A, 107, 108,
108 A, 109, 109 A, lid 1 en lid 2, onder b), en 109 L, leden 4 en 5, van het Verdrag zijn niet van

toepassing op het Verenigd Koninkrijk. Verwijzingen in deze artikelen naar de Gemeenschap of

de Lid-Staten betreffen niet het Verenigd Koninkrijk en verwijzingen naar de nationale centrale

banken betreffen niet de Bank of England.

6. De artikelen 109 E, lid 4, 109 H en 109 1 van bet Verdrag blijven van toepassing op het Verenigd

Koninkrijk. De artikelen 109 C, lid 4 en 109 M zijn van toepassing op het Verenigd Koninkrijk

alsof voor het Verenigd Koninkrijk een derogatie gold.

7. Het stemrecht van het Verenigd Koninkrijk wordt geschorst ten aanzien van besluiten van de Raad

bedoeld in de in paragraaf 5 genoemde artikelen. Daartoe worden de gewogen stemnmen van het

Verenigd Koninkrijk uitgesloten van elke berekening van een gekwalificeerde meerderheid

overeenkomstig artikel 109 K, lid 5, van het Verdrag.

Het Verenigd Koninkrijk heeft ook geen recht om deel te nemen aan de benoeming van de

President, de Vice-President en de overige leden van de Directie van de ECB overeenkomstig de

artikelen 109 A, lid 2, onder b), en 109 L, lid 1, van het Verdrag.

8. De artikelen 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30 tot en

met 34, 50 en 52 van het Protocol betreffende de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale

Banken en van de Europese Centrale Bank (Statuten) zijn niet van toepassing op het Verenigd

Koninkrijk.

Verwijzingen in die artikelen naar de Gemeenschap of de Lid-Staten betreffen niet het Verenigd

Koninkrijk en verwijzingen naar de nationale centrale banken of aandeelhouders betreffen niet de

Bank of England.

De verwijzingen in artikel 10.3 en artikel 30.2 van de Statuten naar "bet geplaatste kapitaal van de

ECB" omvatten niet het kapitaal waarop door de Bank of England is ingeschreven.
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9. Artikel 109 L, lid 3, van het Verdrag en de artikelen 44 tot en met 48 van de Statuten zijn van

toepassing, ongeacht of er een Lid-Staat is waarvoor een derogatie geldt, behoudens de volgende

wijzigingen :

a) Verwijzingen in artikel 44 naar de taken van de ECB en het EMI omvatten mede de taken die

in de derde fase nog vervuld moeten worden vanwege een besluit van het Verenigd Koninkrijk

om niet naar de derde fase over te gaan.

b) Naast de in artikel 47 bedoelde taken geeft de ECB ook advies met betrekking tot en draagt

zij bij aan de voorbereiding van elk besluit van de Raad betreffende bet Verenigd Koninkrijk

overeenkomstig de paragrafen 10 a) en 10 c).

c) De Bank of England stort haar aandeel in bet kapitaal van de ECB als bijdrage in de

bedrijfskosten van de ECB op dezelfde basis als de nationale centrale banken van Lid-Staten

met een derogatie.

10. Indien bet Verenigd Koninkrijk niet overgaat naar de derde fase, kan bet zijn kennisgeving te allen

tijde na bet begin van die fase wijzigen. In dat geval :

a) heeft bet Verenigd Koninkrijk het recht over te gaan naar de derde fase, mits bet voldoet aan

de nodige voorwaarden. De Raad, die besluit op verzoek van bet Verenigd Koninkrijk en

overeenkomstig de voorwaarden en volgens de procedure van artikel 109 K, lid 2, van bet

Verdrag, beslist of bet Verenigd Koninkrijk aan de nodige voorwaarden voldoet ;

b) stort de Bank of England haar aandeel in bet kapitaal, draagt zij aan de ECB externe reserves

over en draagt zij bij aan de reserves van de ECB op dezelfde grondslag als de nationale

centrale bank van een Lid-Staat waarvan de derogatie is ingetrokken ;

c) neemt de Raad, onder de voorwaarden en volgens de procedure van artikel 109 L, lid 5, van

bet Verdrag, alle andere nodige besluiten om bet Verenigd Koninkrijk in staat te stellen naar

de derde fase over te gaan.

Indien bet Verenigd Koninkrijk overeenkomstig deze paragraaf overgaat naar de derde fase, treden

de paragrafen 3 tot en met 9 buiten werking.

11. Niettegenstaande het bepaalde in de artikelen 104 en 109 E, lid 3, van bet Verdrag en artikel 21

van de Statuten kan de Regering van het Verenigd Koninkrijk haar "Ways and Means"-faciliteit

bij de Bank of England handhaven indien en zolang bet Verenigd Koninkrijk niet naar de derde

fase overgaat.
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PROTOCOL

BETREFFENDE ENKELE BEPALINGEN

INZAKE DENEMARKEN

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

GELEID DOOR DE WENS, in overeenstemming met de algemene doelstellingen van bet Verdrag tot

oprichting van de Europese Gemeenschap, enkele thans bestaande bijzondere vraagstukken te regelen,

REKENING HOUDENDE met het feit dat de Deense Grondwet bepalingen bevat die kunnen impliceren

dat v66r de deelneming van Denemarken aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie een

referendum wordt gehouden,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen, die als bijlage aan het

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap worden gehecht :

1. De Deense Regering stelt de Raad in kennis van haar standpunt betreffende de deelneming aan de

derde fase voordat de Raad overgaat tot zijn beoordeling overeenkomstig artikel 109 J, lid 2, van

het Verdrag.

2. In geval van een kennisgeving dat Denemarken niet zal deelnemen aan de derde fase, geldt voor

Denemarken een ontheffing. Deze ontheffing heeft ten gevolge dat alle artikelen en bepalingen van

het Verdrag en de Statuten van bet ESCB die betrekking hebben op een derogatie, op Denemarken

van toepassing zijn.

3. In een dergelijk geval wordt Denemarken niet opgenomen onder de meerderheid van de Lid-Staten

die voldoen aan de nodige voorwaarden bedoeld in artikel 109 J, lid 2, tweede streepje, en lid 3,

eerste streepje, van bet Verdrag.

4. Wat de intrekking van de ontheffing betreft, wordt de in artikel 109 K, lid 2, bedoelde procedure

alleen ingeleid op verzoek van Denemarken.

5. In geval van intrekking van de ontheffingsstatus zijn de bepalingen van dit Protocol niet langer van

toepassing.
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PROTOCOL

BETREFFENDE FRANKRIJK

DE HOGE VERDRAGSLUfTENDE PARTUEN,

GELEID DOOR DE WENS rekening te houden met een bijzonder punt betreffende Frankrijk,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen, die aan het Verdrag tot

oprichting van de Europese Gemeenschap worden gehecht :

Frankrijk behoudt het privilege van geldemissie in zijn overzeese gebieden onder de in zijn nationale

wetgeving vastgestelde voorwaarden, en is als enige gerechtigd om de pariteit van de CFP-frank vast

te stellen.
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PROTOCOL

BETREFFENDE DE SOCIALE POLITIEK

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTUEN,

VASTSTELLEND dat elf Lid-Staten, te weten het Koninkrijk Belgid, het Koninkrijk Denemarken, de

Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, bet Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, lerland,

de Italiaanse Republiek, bet Groothertogdom Luxemburg, bet Koninkrijk der Nederlanden en de

Portugese Republiek, wensen voort te gaan op de weg die is ingeslagen met bet Sociaal Handvest van

1989 ; dat zij hiertoe onderling een overeenkomst hebben vastgesteld ; dat deze overeenkomst aan dit

Protocol is gehecht ; dat dit Protocol en genoemde overeenkomst geen afbreuk doen aan de bepalingen

van bet Verdrag, inzonderheid die welke betrekking hebben op de sociale politiek en die een wezenlijk

bestanddeel van bet acquis communautaire vormen :

I. Komen overeen deze elf Lid-Staten te machtigen een beroep te doen op de Instellingen, procedures

en regelingen van bet Verdrag ten einde onderling de handelingen en besluiten aan te nemen en, voor

zover zij daarbij betrokken zijn, toe te passen die noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan

bovengenoemde overeenkomst ;

2. Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannid en Noord-lerland neemt niet deel aan de

beraadslagingen over en de aanneming door de Raad van voorstellen van de Commissie die zijn

gedaan op basis van dit Protocol en bovengenoemde overeenkomst.

In afwijking van artikel 148, lid 2, van bet Verdrag komen de krachtens dit Protocol genomen

besluiten van de Raad waarvoor een gekwalificeerde meerderheid van stemmen vereist is, tot stand

wanneer zij ten minste vierenveertig stemmen hebben verkregen. Eenparigheid van stemmen van de

leden van de Raad, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannia en Noord-

lerland, is vereist voor de besluiten van de Raad die met eenparigheid van stemmen moeten worden

genomen, alsmede voor de besluiten die afwijken van bet voorstel van de Commissie.

Door de Raad aangenomen besluiten, alsmede eventuele financiele gevolgen, met uitzondering van

de administratieve kosten voor de Instellingen, zijn niet van toepassing op bet Verenigd Koninkrijk

van Groot-Brittannid en Noord-lerland.

3. Dit Protocol wordt aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehecht.
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OVEREENKOMST

BETREFFENDE DE SOCIALE POLITIEK

GESLOTEN TUSSEN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

MET UITZONDERING VAN HET VERENIGD KONINKRUJK VAN GROOT-BRITwANNIE

EN NOORD-IERLAND

De ondergetekende elf HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTUEN, te weten bet Koninkrijk Belgid, het

Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, bet Koninkrijk

der Nederlanden en de Portugese Republiek, (hierna de "Lid-Staten" te noemen)

GELEID DOOR DE WENS om, uitgaande van het acquis communautaire, het Sociaal Handvest van

1989 ten uitvoer te leggen,

GEZIEN bet Protocol betreffende de sociale politiek,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen:

ARTIKEL I

De Gemeenschap en de Lid-Staten stellen zich ten doel de bevordering van de werkgelegenheid, de

gestage verbetering van de levensomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden, een adequate sociale

bescherming, de sociale dialoog, de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen om een duurzaam hoog

werkgelegenheidsniveau mogelijk te maken, en de bestrijding van uitsluiting. Te dien einde leggen de

Gemeenschap en de Lid-Staten maatregelen ten uitvoer waarin rekening wordt gehouden met de

verscheidenheid van de nationale gebruiken, met name op bet gebied van contractuele betrekkingen,

alsmede met de noodzaak bet concurrentievermogen van de economie van de Gemeenschap te handhaven.
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ARTIKEL 2

1. Ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel I wordt het optreden van de Lid-Staten op de

volgende gebieden door de Gemeenschap ondersteund en aangevuld :

- de verbetering van met name het arbeidsmilieu, om de veiligheid en de gezondheid van de

werknemers te beschermen,

- de arbeidsvoorwaarden,

- de informatie en de raadpleging van de werknemers,

- de gelijkheid van mannen en vrouwen wat hun kansen op de arbeidsmarkt en de behandeling

op het werk betreft,

- de integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, onverminderd artikel 127

van bet Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna "het Verdrag" te

noemen).

2. Te dien einde kan de Raad door middel van richtlijnen minimumvoorschriften vaststellen die

geleidelijk van toepassing zullen worden, met inachmeming van de in elk van de Lid-Staten

bestaande omstandigheden en technische voorschriften. In deze richtlijnen wordt vermeden zodanige

administratieve, financigle en juridische verplichtingen op te leggen dat de oprichting en ontwikkeling

van kleine en middelgrote ondernemingen daardoor zou kunnen worden belemmerd.

De Raad neemnt een besluit volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag, na raadpleging

van het Economisch en Sociaal Comitd.

3. Op de volgende gebieden neemt de Raad evenwel, op voorstel van de Commissie en na raadpleging

van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comitd, een besluit met eenparigheid van

stemmen :

- de sociale zekerheid en de sociale bescherming van werknemers,

- de bescherming van werknemers bij beindiging van de arbeidsovereenkomst,

- de vertegenwoordiging en collectieve verdediging van de belangen van werknemers en

werkgevers, met inbegrip van de medezeggenschap, onder voorbehoud van lid 6,

- de werkgelegenheidsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen die op wettige wijze op

het grondgebied van de Gemeenschap verblijven,

- de financigle bijdragen ter bevordering van de werkgelegenheid en het scheppen van

arbeidsplaatsen, onverminderd de bepalingen betreffende bet Europees Sociaal Fonds.
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4. Een Lid-Staat kan de sociale partners, indien zij gezamenlijk daarom verzoeken, belasten met de

tenuitvoerlegging van de krachtens de leden 2 en 3 vastgestelde richtlijnen.

In dat geval verzekert de Lid-Staat zich ervan dat de sociale partners, uiterlijk op de datum waarop

een richtlijn overeenkomstig artikel 189 van bet Verdrag moet zijn omgezet, de nodige maatregelen

bij overeenkomst hebben ingevoerd ; de betrokken Lid-Staat moet zelf alle maatregelen treffen om

de in de betrokken richtlijn voorgeschreven resultaten te allen tijde te kunnen waarborgen.

5. De uit hoofde van dit artikel vastgestelde bepalingen beletten niet dat een Lid-Staat maatregelen met

een hogere graad van bescherming handhaaft of invoert welke met het Verdrag verenigbaar zijn.

6. Dit artikel is niet van toepassing op de beloning, het recht van vereniging, het stakingsrecht of bet

recht tot uitsluiting.

ARTIKEL 3

1. De Commissie heeft tot taak de raadpleging van de sociale partners op communautair niveau te

bevorderen en treft alle maatregelen die nuttig kunnen zijn om de dialoog tussen de partners te

vergemakkelijken door middel van een evenwichtige ondersteuning van de partijen.

2. Daartoe raadpleegt de Commissie, avorens voorstellen op het gebied van de sociale politiek in te

dienen, de sociale partners over de mogelijke richting van een communautair optreden.

3. Indien de Commissie na deze raadpleging van mening is dat een communautair optreden wenselijk

is, raadpleegt zij de sociale partners over de inhoud van bet overwogen voorstel. De sociale partners

doen de Commissie een advies of, in voorkomend geval, een aanbeveling toekomen.

4. Ter gelegenheid van deze raadpleging kunnen de sociale partners de Commissie in kennis stellen van

hun wens het in artikel 4 bedoelde proces in te leiden. De procedure neemt maximaal negen maanden

in beslag, tenzij de betrokken sociale partners en de Commissie gezamenlijk besluiten tot verlenging.

ARTIKEL 4

1. De dialoog tussen de sociale partners op communautair niveau kan, indien de sociale partners zulks

wensen, leiden tot contractuele betrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten.
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2. De tenuitvoerlegging van de op communautair niveau gesloten overeenkomsten geschiedt hetzij

volgens de procedures en gebruiken die eigen zijn aan de sociale partners en aan de Lid-Staten hetzij,

voor zaken die onder artikel 2 vallen, op gezamenlijk verzoek van de ondertekenende partijen, door

een besluit van de Raad op voorstel van de Commissie.

De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemnen, tenzij de betrokken overeenkomst

d n of meer bepalingen bevat die betrekking hebben op 66n van de in artikel 2, lid 3, genoemde

gebieden, in welk geval hij met eenparigheid van stemmen besluit.

ARTIKEL 5

Ter verwezenhijking van de doelstellingen van artikel I en onverminderd de andere bepalingen van het

Verdrag, bevordert de Comnissie de samenwerking tussen de Lid-Staten en vergemakkelijkt zij de

co6rdinatie van hun optreden op de onder deze overeenkomst vallende gebieden van de sociale politiek.

ARTIKEL 6

1. ledere Lid-Staat draagt er zorg voor dat het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en

vrouwelijke werknemers voor gelijke arbeid wordt toegepast.

2. Onder beloning in de zin van dit artikel dient te worden verstaan het gewone basis- of mimimumloon

of -salaris en alle overige voordelen in geld of in natura die de werkgever direct of indirect aan de

werknemer uit hoofde van diens dienstbetrekking betaalt.

Gelijkheid van beloning zonder onderscheid naar kunne houdt in:

a) dat de beloning voor gelijke arbeid in stukloon wordt vastgesteld op basis van een zelfde

maatstaf,

b) dat de beloning voor arbeid in tijdloon dezelfde is voor een zelfde functie.

3. Dit artikel belet niet dat een Lid-Staat maatregelen handhaaft of aanneemt waarbij specifieke voor-

delen worden ingesteld om de uitoefening van een beroepsactiviteit door vrouwen te

vergemakkelijken of om nadelen in hun beroepsloopbaan te voorkomen of te compenseren.
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ARTIKEL 7

De Commissie stelt ieder jaar een verslag op over de stand van de verwezenlijking van de doelstellingen

van artikel 1, met inbegrip van de demografische situatie in de Gemeenschap. Zij zendt dit verslag toe

aan het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comitd.

Het Europees Parlement kan de Commissie verzoeken verslagen op te stellen over bijzondere

vraagstukken inzake de sociale toestand.
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VERKLARINGEN

1. Verklaring betreffende artikel 2, lid 2

De elf Hoge Verdragsluitende Partijen nemen er akte van dat tijdens de bespreking van artikel 2,

lid 2, van deze Overeenkomst is overeengekomen dat de Gemeenschap niet voornemens is om bij

de vaststelling van minimumverplichtingen voor de bescherming van de gezondheid en de veiligheid

van de werknemers, ten aanzien van werknemers van kleine en niddelgrote ondernemingen een niet

door de omstandigheden gerechtvaardigde discriminatie in het leven te roepen.

2. Verklaring betreffende artikel 4, lid 2

De elf Hoge Verdragsluitende Partijen verklaren dat de eerste regeling voor de toepassing van de

in artikel 4, lid 2, bedoelde overeenkomsten op communautair niveau tussen sociale partners zal

behelzen dat de inhoud van deze overeenkomsten via collectieve onderhandelingen volgens de

normen van elke Lid-Staat wordt bepaald en dat deze regeling bijgevoig voor de Lid-Staten geen

verplichting inhoudt om de overeenkomsten rechtstreeks toe te passen of normen voor de omzetting

ervan op te stellen, en evenmin om de geldende nationale bepalingen te wijzigen ten einde de

tenuitvoerlegging ervan te vergemakkelijken.
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PROTOCOL

BETREFFENDE ECONOMISCHE EN SOCIALE SAMENHANG

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

ERAAN HERINNEREND dat de Unie zich ten doel heeft gesteld de economische en sociale vooruitgang

te bevorderen, onder meet door de economische en sociale samenhang te versterken,

ERAAN HERINNEREND dat artikel 2 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

als taak van de Gemeenschap de bevordering van de economische en sociale samenhang en van de

solidariteit tussen de Lid-Staten omvat en dat in artikel 3 van het Verdrag de versterking van de

economische en sociale samenhang als onderdeel van bet optreden van de Gemeenschap wordt vermeld,

ERAAN HERINNEREND dat het geheel van de bepalingen van het derde deel, titel XIV, inzake de

economische en sociale samenhang de rechtsgrondslag vormt voor de consolidatie en de verdere

ontwikkeling van het optreden van de Gemeenschap op het gebied van de sociale en economische

samenhang, met inbegrip van de mogelijkheid om een nieuw fonds op te richten,

ERAAN HERINNEREND dat de bepalingen van het derde deel, titel XII, betreffende transeuropese

netwerken en titel XVI betreffende milieu verwijzen naar een uiterlijk op 31 december 1993 op te richten

Cohesiefonds,

IN DE OVERTUIGING dat vooruitgang op de weg naar de Economische en Monetaire Unie tot de

economische groei van alle Lid-Staten zal bijdragen,

CONSTATEREND dat de structuurfondsen van de Gemeenschap tussen 1987 en 1993 in reZIe termen

zullen verdubbelen, wat aanzienlijke overdrachten medebrengt, inzonderheid in verhouding tot het BBP

van de minder welvarende Lid-Staten,

CONSTATEREND dat de EIB ten behoeve van de armere regio's aanzienlijke en in omvang toenemende

leningen verstrekt,

GEZIEN de wens om de voorwaarden voor de toewijzing van middelen uit de structuurfondsen flexibeler

te maken,
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GEZIEN de wens om de niveaus van de communautaire deelneming aan programma's en projecten in

bepaalde landen te differentiaren,

GELET op het voorstel om in het stelsel van eigen middelen meer rekening te houden met de relatieve

welvaart van de Lid-Staten,

BEVESTIGEN dat de bevordering van de sociale en economische samenhang van vitaal belang is voor

de volledige ontwikkeling en een duurzaan welslagen van de Gemeenschap, en beklemtonen het belang

van de opneming van de sociale en economische samenhang in de artikelen 2 en 3 van het Verdrag ;

BEVESTIGEN hun overtuiging dat de structuurfondsen een voorname rol moeten blijven spelen bij de

verwezenlijking van de communautaire doelstellingen op het gebied van de samenhang

BEVESTIGEN hun overtuiging dat de EIB het grootste deel van haar middelen moet blijven besteden

aan de bevordering van de sociale en economische samenhang, en verklaren zich bereid de

kapitaalbehoeften van de EIB opnieuw te bezien zodra zulks voor dat doel vereist is ;

BEVESTIGEN de noodzaak van een grondige evaluatie van de werking en de doeltreffenheid van de

structuurfondsen in 1992, alsook de noodzaak om bij diezelfde gelegenheid nate gaan of de omvang van

de middelen van die fondsen voldoende is gezien de taken van de Gemeenschap op het gebied van de

sociale en economische samenhang

KOMEN OVEREEN dat het uiterlijk op 31 december 1993 op te richten Cohesiefonds financile

bijdragen van de Gemeenschap zal verlenen voor projecten op het gebied van milieu en transeuropese

netwerken in Lid-Staten met een BNP per capita van minder dan 90 % van bet gemiddelde van de

Gemeenschap, die een programma hebben dat leidt tot het voldoen aan de voorwaarden van economische

convergentie omschreven in artikel 104 C van het Verdrag ;

GEVEN HUN VOORNEMEN TE KENNEN een grotere flexibiliteit mogelijk te maken bij de toewijzing

van middelen uit de structuurfondsen voor specifieke behoeften die niet vallen onder de huidige

verordeningen betreffende de structuurfondsen ;
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VERKLAREN zich bereid de niveaus van de communautaire deelneming in het kader van programma's

en projecten van de structuurfondsen te differentidren om excessieve stijgingen van de begrotingsuitgaven

in de minder welvarende Lid-Staten te voorkomen;

ERKENNEN de noodzaak van nabij toe te zien op de vooruitgang bij de verwezenlijking van de sociale

en economische samenhang en verklaren zich bereid alle nodige maatregelen dienaangaande te

bestuderen ;

GEVEN HET VOORNEMEN te kennen meet rekening te houden met het vermogen van de individuele

Lid-Staten om aan het stelsel van eigen middelen bij te dragen en de middelen te bestuderen om voor

de minder welvarende Lid-Staten de regressieve elementen die in het huidige stelsel van eigen middelen

bestaan bij te stellen,

KOMEN OVEREEN dit Protocol aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap te

hechten.
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PROTOCOL

BETREFFENDE HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

EN HET COMITE VAN DE REGIO'S

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

HEBBEN OVEREENSTEMMING bereikt omtrent de volgende bepaling, welke aan het Verdrag tot

oprichting van de Europese Gemeenschap wordt gehecht :

Het Economisch en Sociaal Comitd en het Comitd van de Regio's hebben een gemeenschappelijke

organisatiestructuur.
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PROTOCOL

GEHECHT AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE

EN AAN DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTUEN,

HEBBEN OVEREENSTEMMING bereikt omtrent de volgende bepaling, welke aan het Verdrag

betreffende de Europese Unie en aan de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen

wordt gehecht :

Geen enkele bepaling van het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de Verdragen tot oprichting

van de Europese Gemeenschappen of van de Verdragen en akten tot wijziging of aanvulling van deze

Verdragen doet afbreuk aan de toepassing in lerland van artikel 40.3.3. van de Grondwet van lerland.
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SLOTAKTE

1. De Conferenties van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten, op 15 december 1990

te Rome bijeengeroepen om in onderlinge overeenstemming de wijzigingen vast te stellen die moeten

worden aangebracht in het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap met

het oog op de totstandbrenging van de Politieke Unie en met het oog op de slotfasen van de

Economische en Monetaire Unie, alsmede de Conferenties, op 3 februari 1992 te Brussel

bijeengeroepen om in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie de wijzigingen aan

te brengen welke voortvloeien uit de wijzigingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese

Economische Gemeenschap, hebben de volgende teksten vastgesteld

I.

Verdrag betreffende de Europese Unie

II.

Protocollen

1. Protocol betreffende de verwerving van onroerende goederen in Denemarken

2. Protocol ad artikel 119 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

3. Protocol betreffende de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de

Europese Centrale Bank

4. Protocol betreffende de Statuten van het Europees Monetair nstituut

5. Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten

6. Protocol betreffende de in artikel 109 J van het Verdrag tot oprichting van de Europese

Gemeenschap bedoelde convergentiecriteria

7. Protocol tot wijziging van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de

Europese Gemeenschappen

8. Protocol betreffende Denemarken

Vol. 1759, 1-30615



220 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 1993

9. Protocol betreffende Portugal

10. Protocol betreffende de overgang naar de derde fase van de Economische en Monetaire Unie

11. Protocol betreffende enkele bepalingen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-

Brittannid en Noord-lerland

12. Protocol betreffende enkele bepaingen inzake Denemarken

13. Protocol betreffende Frankrijk

14. Protocol betreffende de sociae politiek, waaraan een overeenkomst is gehecht tussen de Lid-

Staten van de Europese Gemeenschap met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-

Brittannid en Noord-lerland, die vergezeld gaat van twee verklaringen

15. Protocol betreffende economische en sociale samenhang

16. Protocol betreffende het Economisch en Sociaal Comitd en het Comitd van de Regio's

17. Protocol gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan de Verdragen tot

oprichting van de Europese Gemeenschappen

De Conferenties zijn overeengekomen dat de onder 1 tot en met 16 hierboven vermelde Protocollen

aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zullen worden gehecht en dat het

onder 17 hierboven vermelde Protocol aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan de
Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen zal worden gehecht.

2. Op het ogenblik van de ondertekening van deze teksten hebben de Conferenties onderstaande

verklaringen aanvaard die aan deze Slotakte zijn gehecht:

IIl.

Verklaringen

1. Verklaring betreffende civiele bescherming, energie en toerisme

2. Verklaring betreffende de nationaliteit van een Lid-Staat
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3. Verklaring betreffende het derde deel, Titels III en VI, van het Verdrag tot oprichting van de

Europese Gemeenschap

4. Verldaring betreffende het derde deel, Titel VI, van het Verdrag tot oprichting van de Europese

Gemeenschap

5. Verldaring betreffende de monetaire samenwerking met derde landen

6. Verklaring betreffende de monetaire betrekkingen met de Republiek San Marino, Vaticaanstad

en het Vorstendom Monaco

7. Verldaring betreffende artikel 73 D van het Verdrag tot oprichting van de Europese

Gemeenschap

8. Verklaring betreffende artikel 109 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

9. Verklaring betreffende het derde deel, Titel XVI, van het Verdrag tot oprichting van de Europese

Gemeenschap

10. Verklaring betreffende de artikelen 109, 130 R en 130 Y, van het Verdrag tot oprichting van de

Europese Gemeenschap

It. Verklaring betreffende de Richtlijn van 24 november 1988 (Emissies)

12. Verklaring betreffende het Europees Ontwikkelingsfonds

13. Verklaring betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie

14. Verklaring betreffende de Conferentie van de Parlementen

15. Verklaring betreffende het aantal leden van de Commissie en van het Europees Parlement

16. Verkiaring betreffende de hidrarchie tussen communautaire besluiten

17. Verklaring betreffende het recht op toegang tot informatie

18. Verklaring betreffende de geraamde kosten van Commissievoorstellen
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19. Verklaring betreffende de tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht

20. Verklaring betreffende de beoordeling van het milieu-effect van communautaire maatregelen

21. Verklaring betreffende de Rekenkamer

22. Verklaring betreffende het Economisch en Sociaal Comitd

23. Verklaring betreffende de samenwerking met solidariteitsverenigingen

24. Verklaring betreffende de bescherming van dieren

25. Verklaring betreffende de behartiging van de belangen van de landen en gebieden overzee

bedoeld in artikel 227, lid 3 en lid 5, onder a) en b), van bet Verdrag tot oprichting van de

Europese Gemeenschap

26. Verklaring betreffende de ultraperifere gebieden van de Gemeenschap

27. Verklaring betreffende de wijze van stemmen in bet kader van bet gemeenschappelijk buitenlands

en veil igheidsbeleid

28. Verklaring betreffende de praktische regelingen in het kader van het gemeenschappelijk

uitenlands en veil igheidsbeleid

29. Verklaring betreffende de regeling van het taalgebruik in bet kader van het gemeenschappelijk

buitenlands en veiligheidsbeleid

30. Verklaring betreffende de Westeuropese Unie

31. Verklaring betreffende het asielbeleid

32. Verklaring betreffende de politiile samenwerking

33. Verklaring betreffende geschillen tussen de ECB en bet EMI en hun personeelsleden

Gedaan te Maastricht, zeven februari negentienhonderd tweeinnegentig.
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VERKLARING

BETREFFENDE CIVIELE BESCHERMING, ENERGIE EN TOERISME

De Conferentie verklaart dat de opneming in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

van titels betreffende de in artikel 3, onder t), van dat Verdrag genoemde gebieden, volgens de

procedure van artikel N, lid 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie zal worden behandeld, op

basis van een verslag dat de Commissie uiterlijk in 1996 aan de Raad zal voorleggen.

De Commissie verklaart dat het optreden van de Gemeenschap op deze gebieden wordt voortgezet op

grond van de huidige bepalingen van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen.
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VERKLARING

BETREFFENDE DE NATIONALITEIT VAN EEN LID-STAAT

De Conferentie verklaart dat telkens wanneer in het Verdrag tot oprichting van de Europese

Gemeenschap sprake is van onderdanen van de Lid-Staten, de vraag of een persoon de nationaliteit van

deze of gene Lid-Staat bezit, uitsluitend wordt geregeld door verwijzing naar het nationale recht van de

betrokken Staat. De Lid-Staten kunnen, ter informatie, door middel van een bij het Voorzitterschap neder

te leggen verkiaring, aangeven welke personen voor Gemeenschapsdoeleinden als hun onderdanen

moeten worden beschouwd ; zij kunnen die verklaring indien nodig wijzigen.
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VERKLARING

BETREFFENDE HET DERDE DEEL,

TITELS III EN VI, VAN HET VERDRAG

TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

De Conferentie bevestigt dat voor de toepassing van het bepaalde in het Derde Deel, Titel Ill,

Hoofdstuk 4, betreffende kapitaal en betalingsverkeer, en Titel VI, betreffende het economisch en

monetair beleid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap de gebruikelijke praktijk

volgens welke de Raad bijeenkomt in de samenstelling van Ministers van Economische Zaken en

Financien, zal worden voortgezet, onverminderd het bepaalde in artikel 109 J, leden 2 tot en met 4, en

artikel 109 K, lid 2.
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VERKLARING

BETREFFENDE HET DERDE DEEL, TITEL VI, VAN HET VERDRAG TOT

OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

De Conferentie bevestigt dat de Voorzitter van de Europese Raad de Ministers van Economische Zaken

en Financin zal verzoeken deel te nemen aan de bijeenkomsten van de Europese Raad, wanneer deze

aangelegenheden met betrekking tot de Economische en Monetaire Unie bespreekt.

Vol. 1759, 1-30615



1993 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 227

VERKLARING

BETREFFENDE DE MONETAIRE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN

De Conferentie bevestigt dat de Gemeenschap wil bijdragen aan stabiele internationale monetaire relaties.

De Gemeenschap is bereid daartoe samen te werken met andere Europese landen en met niet-Europese

landen waarmee de Gemeenschap nauwe economische betrekkingen onderhoudt.
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VERKLARING

BETREFFENDE DE MONETAIRE BETREKKINGEN MET

DE REPUBLIEK SAN MARINO, VATICAANSTAD EN HET VORSTENDOM MONACO

De Conferentie komt overeen dat de huidige monetaire betrekkingen tussen Italid en San Marino en

Vaticaanstad en die tussen Frankrijk en Monaco door dit Verdrag onverlet worden gelaten zolang de Ecu

niet als enige munteenheid van de Gemeenschap is ingevoerd.

De Gemeenschap verbindt zich ertoe, heronderhandelingen over bestaande regelingen die als gevolg van

de invoering van de Ecu als enige munteenheid van de Gemeenschap noodzakelijk mochten worden, te

vergemakkelijken.
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VERKLARING

BETREFFENDE ARTIKEL 73 D VAN HET VERDRAG TOT

OPRICKTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

De Conferentie bevestigt dat het recht van de Lid-Staten om de ter zake dienende bepalingen van hun

belastingwetgeving, bedoeld in artikel 73 D, lid 1, onder a), van het Verdrag toe te passen, alleen van

toepassing zal zijn voor wat betreft de bepalingen ter zake die eind 1993 gelden. Deze verklaring geldt

evenwel niet voor het kapitaalverkeer en het betalingsverkeer tussen Lid-Staten.
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VERKLARING

BETREFFENDE ARTIKEL 109 VAN HET VERDRAG

TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

De Conferentie wijst erop dat de in artikel 109, lid 1, gebruikte termen "formele overeenkomsten" niet

ten doel hebben een nieuwe categorie internationale overeenkomsten in de zin van het Gemeenschaps-

recht in te voeren.
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VERKLARING

BETREFFENDE HET DERDE DEEL, TITEL XVI, VAN HET VERDRAG

TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

De Conferentie is van oordeel dat de Gemeenschap, gezien het toenemende belang van het natuurbehoud

op nationaal, communautair en internationaal niveau, bij de uitoefening van haar bevoegdheden uit

hoofde van de bepalingen van het Derde Deel, Titel XVI, van het Verdrag, met de specifieke vereisten

op dit gebied rekening dient te houden.
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VERKLARING

BETREFFENDE DE ARTIKELEN 109, 130 R EN 130 Y, VAN HET VERDRAG

TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

De Conferentie is van oordeel dat de bepalingen van artikel 109, lid 5, van artikel 130 R, lid 4, tweede

alinea, en van artikel 130 Y, de beginselen die voortvloeien uit het arrest van het Hof van Justitie in de

zaak AETR onverlet laten.
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VERKLARING

BETREFFENDE DE RICHTLIJN VAN 24 NOVEMBER 1988 (Emissies)

De Conferentie verklaart dat wijzigingen in de wetgeving van de Gemeenschap geen atbreuk kunnen

doen aan de afwijkingen die tot en met 31 december 1999 aan Spanje en Portugal zijn toegestaan

krachtens de Richtlijn van de Raad van 24 november 1988 inzake beperking van de emissies van

bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties.
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VERKLARING

BETREFFENDE HET EUROPEES ONTWIKKELINGSFONDS

De Conferentie komt overeen dat het Europees Ontwikkelingsfonds als voorheen door nationale bijdragen

zal worden gefinancierd overeenkomstig de huidige bepalingen.
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VERKLARING

BETREFFENDE DE ROL VAN DE NATIONALE PARLENIENTEN

IN DE EUROPESE UNIE

De Conferentie acht het van belang een grotere betrokkenheid van de nationale parlementen bij de

werkzaamheden van de Unie te stimuleren.

Daartoe dient de uitwisseling van informatie tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement

te worden geintensiveerd. In dit verband zien de Regeringen van de Lid-Staten er onder andere op toe

dat de nationale parlementen tijdig, ter informatie of voor eventuele bespreking, de beschikking kunnen

krijgen over alle wetgevingsvoorstellen van de Commissie.

De Conferentie acht het tevens van belang dat de contacten tussen de nationale parlementen en het

Europees Parlement worden geintensiveerd, met name door het toekennen van passende wederzijdse

faciliteiten en door regelmatige ontmoetingen tussen parlementsleden die voor dezelfde vraagstukken

belangstelling hebben.
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VERKLARING

BETREFFENDE DE CONFERENTIE VAN DE PARLEMENTEN

De Conferentie nodigt het Europees Parlement en de nationale parlementen uit om wanneer dat nodig

is te vergaderen als een Conferentie van de Parlementen (of "Assises").

De Conferentie van de Parlementen wordt geraadpleegd over de hoofdlijnen van de Europese Unie,

onverminderd de bevoegdheden van het Europees Parlement en de rechten van de nationale parlementen.

De Voorzitter van de Europese Raad en de Voorzitter van de Comnissie brengen tijdens elke zitting van

de Conferentie van de Parlementen verslag uit over de stand van de Unie.
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VERKLARING

BETREFFENDE HET AANTAL LEDEN VAN DE COMMISSIE EN

VAN HET EUROPEES PARLEMENT

De Conferentie komt overeen de kwesties in verband met het aantal leden van het Europees Parlement

en het aantal leden van de Commissie uiterlijk eind 1992 te behandelen, ten einde een akkoord te

bereiken dat het mogelijk maakt te voorzien in de rechtsgrondslag die nodig is om tijdig voor de

verkiezingen van 1994 het aantal leden van het Europees Parlement vast te stellen. De besluiten zuIlen

onder meer worden genomen in het licht van de noodzaak het totale aantal leden van het Europees

Parlement in een uitgebreide Gemeenschap vast te stellen.
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VERKLARING

BETREFFENDE DE HIERARCHIE

TUSSEN COMMUNAUTAIRE BESLUITEN

De Conferentie komt overeen dat de Intergouvernementele Conferentie van 1996 zal nagaan in hoeverre

de indeling van de communautaire besluiten kan worden herzien met het oog op de vaststelling van een

passende hidrarchie tussen de onderscheiden categorietn van besluiten.
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VERKLARING

BETREFFENDE HET RECHT OP TOEGANG TOT INFORMATIE

De Conferentie is van oordeel dat de doorzichtigheid van het besluitvormingsproces het democratische

karakter van de Instellingen en het vertrouwen van het publiek in het bestuur versterkt. Dientengevolge

beveelt de Conferentie de Commissie aan de Raad uiterlijk in 1993 verslag uit te brengen over
maatregelen om de toegang van het publiek tot de informatie waarover de Instellingen beschikken, te

vergroten.
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VERKLARING

BETREFFENDE DE GERAAMDE KOSTEN VAN

COMMISSIEVOORSTELLEN

De Conferentie neemt er nota van dat de Commissie zich ertoe verbindt om, in voorkomend geval op

basis van het door haar noodzakelijk geachte overleg en door een uitbreiding van haar systeem van

evaluatie van de communautaire wetgeving, bij haar wetgevingsvoorstellen rekening te houden met de

kosten en de baten voor de overheden van de Lid-Staten en voor alle betrokkenen.
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VERKLARING

BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT

1. De Conferentie acht het voor de samenhang en de eenheid van het proces van de Europese opbouw

van wezenlijk belang dat elke Lid-Staat de tot hem gerichte communautaire richtlijnen binnen de

daarin gestelde termijnen volledig en nauwkeurig in zijn nationale recht omzet.

De Conferentie erkent voorts dat elke Lid-Staat zelf moet uitmaken hoe hij - zijn eigen bijzondere

instellingen, rechtsorde en andere omstandigheden in aanmerking nemend, maar in ieder geval met

inachtneming van artikel 189 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap - de

bepalingen van het Gemeenschapsrecht het beste ten uitvoer kan leggen ; niettemin acht zij het voor

de goede werking van de Gemeenschap van wezenlijk belang dat de maatregelen die in de diverse

Lid-Staten worden genomen ertoe leiden dat het Gemeenschapsrecht er even strikt en doeltreffend

wordt toegepast als het nationale recht.

2. De Conferentie verzoekt de Commissie er bij de uitoefening van de haar bij artikel 155 van het

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap verleende bevoegdheden op toe te zien dat

de Lid-Staten hun verplichtingen nakomen. Zij verzoekt de Commissie op gezette tijden een volledig

verslag ten behoeve van de Lid-Staten en van het Europees Parlement op te stellen.
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VERKLARING

BETREFFENDE DE BEOORDELING VAN HET MILIEU-EFFECT

VAN COMMUNAUTAIRE MAATREGELEN

De Conferentie neemt akte van de verbintenis van de Commissie en van de Lid-Staten om in haar

voorstellen, respectievelijk bij de tenuitvoerlegging, ten voile rekening te houden met de milieu-effecten

en met het beginsel van duurzame groei.

Vol. 1759, 1-30615



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

VERKLARING

BETREFFENDE DE REKENKAMER

De Conferentie onderstreept het bijzondere belang dat zij hecht aan de taken die aan de Rekenkamer
worden opgedragen bij de artikelen 188 A, 188 B, 188 C en 206 van het Verdrag tot oprichting van de

Europese Gemeenschap.

Zij verzoekt de andere Instellingen van de Gemeenschap om samen met de Rekenkarner alle passende
middelen te bestuderen om de doeltreffendheid van haar werk te vergroten.
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VERKLARING

BETREFFENDE HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE

De Conferentie komt overeen dat het Economisch en Sociaal Comitd met betrekking tot zijn begroting

en personeelsbeheer dezelfde onafhankelijkheid bezit als de Rekenkamer tot nog toe heeft genoten.
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VERKLARING

BETREFFENDE DE SAMENWERKING MET SOLIDARITEITSVERENIGINGEN

De Conferentie onderstreept dat voor het verwezenlijken van de doelstellingen van artikel 117, van het

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

en solidariteitsverenigingen en stichtingen, als lichamen die zich bezig houden met welzijnswerk, van

groot belang is.
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VERKLARING

BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DIEREN

De Conferentie verzoekt het Europees Parlement, de Raad, de Comnimissie en de Lid-Staten bij de

opstelling en de tenuitvoerlegging van de communautaire wetgeving inzake bet gemeenschappelijk

landbouwbeleid, het vervoer, de interne markt en onderzoek ten voile rekening te houden met de

vereisten inzake het welzijn van dieren.
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VERKLARING

betreffende de behartiging van de belangen van de

landen en gebieden overzee bedoeld in

artikel 227, lid 3 en lid 5, onder a) en b), van

het verdrag tot oprichting van de europese gemeenschap

De Conferentie neemt er akte van dat in uitzonderlijke omstandigheden conflicten kunnen ontstaan tussen

de belangen van de Unie en de belangen van de landen en gebieden overzee welke bedoeld worden in

artikel 227, lid 3 en lid 5, onder a) en b), van het Verdrag ; zij komt overeen dat de Raad daarvoor een

oplossing zal zoeken die in overeenstemming is met het standpunt van de Unie. Voor het geval dat dit

onmogelijk blijkt, komt de Conferentie echter overeen dat de betrokken Lid-Staat afzonderlijk mag

optreden in het belang van de bedoelde landen en gebieden overzee, zonder dat zulks de belangen van

de Gemeenschap schaadt. Wanneer een dergelijk belangenconflict waarschijnlijk is, stelt de Lid-Staat de

Raad en de Commissie hiervan in kennis, en wanneer een afzonderlijk optreden onvermijdelijk is, maakt

hij duidelijk dat hij optreedt in het belang van een overzees gebied als hierboven bedoeld.

Deze veridaring geldt ook ten aanzien van Macau en Oost-Timor.

Vol 1759. 1-30615



248 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1993

VERKLARING

BETREFFENDE DE ULTRAPERIFERE GEBIEDEN

VAN DE GEMEENSCHAP

De Conferentie erkent dat de ultraperifere gebieden van de Gemeenschap (Franse overzeese

departementen, de Azoren en Madeira en de Canarische Eilanden) een grote structurele achterstand

hebben die wordt verergerd door verscheidene factoren (grote afstand, insulair karakter, kleine

oppervlakte, moeilijk relif en klimaat, economische afhankelijkheid van enkele produkten) welke door

hun blijvende en cumulatieve karakter de economische en sociale ontwikkeling van deze gebieden ernstig

schaden.

Zij is van oordeel dat de bepalingen van bet Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en

van bet afgeleide recht van rechtswege van toepassing zijn op de ultraperifere gebieden, maar dat bet

nietternin mogelijk blijft specifieke maatregelen te hunnen gunste te nemen voor zover en zolang er

objectief behoefte bestaat aan dergelijke maatregelen met bet oog op de economische en sociale

ontwikkeling van deze gebieden. Deze maatregelen moeten zowel gericht zijn op voltooiing van de

interne markt als op erkenning van de feitelijke situatie in de regio's, ten einde de ultraperifere gebieden

in staat te stellen bet gemiddelde economische en sociale niveau van de Gemeenschap te bereiken.
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VERKLARING

BETREFFENDE DE WIJZE VAN STEMMEN IN HET KADER VAN

HET GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELEID

De Conferentie komt overeen dat de Lid-Staten met betrekking tot Raadsbesluiten waarvoor eenparigheid

van stemmen is vereist, zoveel mogelijk zullen vermijden een eenparig besluit te verhinderen wanneer

er een gekwalificeerde meerderheid voor dat besluit is.
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VERKLARING

BETREFFENDE DE PRAKTISCHE REGELINGEN IN HET KADER

VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELE[D

De Conferentie komt overeen dat de taakverdeling tussen het Politiek Comitd en het Comitd van

Permanente Vertegenwoordigers, evenals de praktische regelingen voor de samenvoeging van het

secretariaat van de Politieke Samenwerking met het Secretariaat-Generaal van de Raad en voor de

samenwerking tussen laatstgenoemde en de Commissie, later zullen worden bezien.
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VERKLARING

BETREFFENDE DE REGELING VAN HET TAALGEBRUIK IN HET KADER

VAN HET GENIEENSCHAPPELUK BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELEID

De Conferentie komt overeen dat de regeling van het taalgebruik in overeenstemming zal zijn met de

voorschriften van de Europese Gemeenschap.

Voorshands dient voor COREU-mededelingen de huidige praktijk van de Europese Politieke

Samenwerking als model.

Alle teksten inzake het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid die tijdens bijeenkomsten van

de Europese Raad en van de Raad worden voorgelegd of aangenomen, alsmede alle bekend te maken

teksten worden onmiddellijk en gelijktijdig in alle offici~le talen van de Gemeenschappen vertaald.
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VERKLARING

BETREFFENDE DE WESTEUROPESE UNIE

De Conferentie neemt akte van de volgende verklaringen :

I. VERKLARING

van

Belgi, Duitsland, Spanje, Frankrijk,

Itali, Luxemburg, Nederland,

Portugal en het Verenigd Koninkrijk,

leden van de Westeuropese Unie

en tevens van de Europese Unie

over

DE ROL VAN DE WESTEUROPESE UNIE EN HAAR BETREKKINGEN MET

EUROPESE UNIE EN HET ATLANTISCH BONDGENOOTSCHAP

Inleidina

I. De Lid-Staten van de WEU achten het noodzakelijk een echte Europese veiligheids- en defensie-

identiteit te crearen en een grotere Europese verantwoordelijkheid inzake defensie-aangelegenheden

op zich te nemen. Deze identiteit zal geleidelijk tot stand worden gebracht in een etappegewijs

proces. De WEU zal een integrerend deel zijn van bet ontwikkelingsproces van de Europese Unie

en haar bijdrage aan de solidariteit in bet kader van Atlantisch Bondgenootschap vergroten. De Lid-

Staten van de WEU komen overeen de rol van de WEU te versterken in het vooruitzicht op langere

termijn van een gemeenschappelijk defensiebeleid binnen de Europese Unie dat uiteindelijk zou

kunnen leiden tot een gemeenschappelijke defensie die verenigbaar is met die van het Atlantisch

Bondgenootschap.

2. De WEU zal worden opgezet als de defensiecomponent van de Europese Unie en als het instrument

om de Europese pijler van het Atlantisch Bondgenootschap te versterken. Daartoe zal de WEU een

gemeenschappelijk Europees defensiebeleid uitstippelen en de concrete tenuitvoerlegging ervan via

de verdere ontwikkeling van haar eigen operationele taak effectueren.
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De Lid-Staten van de WEU nemen nota van artikel J.4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

dat betrekking heeft op het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en dat als volgt luidt :

"1. Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid omvat alle kwesties die betrekking hebben

op de veiligheid van de Europese Unie, met inbegrip van de bepaling op termijn van een

gemeenschappelijk defensiebeleid, dat mettertijd tot een gemeenschappelijke defensie zou kunnen

leiden.

2. De Unie verzoekt de Westeuropese Unie (WEU), die een integrerend deel uitmaakt van de

ontwikkeling van de Europese Unie, de besluiten en maatregelen van de Unie welke gevolgen

hebben op defensiegebied uit te werken en ten uitvoer te leggen. De noodzakelijke praktische

regelingen worden vastgesteld door de Raad in overeenstemming met de instellingen van de WEU.

3. De in artikel J.3 omschreven procedures zijn niet van toepassing op vraagstukken die gevolgen

hebben op defensiegebied en onder dit artikel vallen.

4. Het beleid van de Unie overeenkomstig dit artikel laat het specifieke karakter van het veiligheids-

en defensiebeleid van bepaalde Lid-Staten onverlet, eerbiedigt de verplichtingen welke voor

bepaalde Lid-Staten voortvloeien uit het Noordatlantisch Verdrag en is verenigbaar met het in dat

kader vastgestelde gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid.

5. Het bepaalde in dit artikel vormt geen beletsel voor de ontwikkeling van een nauwere

samenwerking op bilateraal niveau tussen twee of meer Lid-Staten, in het kader van de WEU en

van het Atlantisch Bondgenootschap, voor zover die samenwerking niet indruist tegen of geen

belemmering vormt voor de in deze titel beoogde samenwerking.

6. Voor het bereiken van de doelstelling van dit Verdrag en gelet op de termijn van 1998 in het kader

van artikel XII van het Verdrag van Brussel, kunnen de bepalingen van dit artikel overeenkomstig

artikel N, lid 2, worden herzien op basis van een verslag dat de Raad in 1996 aan de Europese

Raad zal voorleggen en waarin de tot dan gemaakte vorderingen en opgedane ervaringen

gevalueerd worden.".

A. De betrekkineen van de WEU met de Europese Unie

3. Het doel is, de WEU in fasen op te bouwen tot de defensiecomponent van de Europese Unie.

Daartoe is de WEU bereid, op verzoek van de Europese Unie, de besluiten en maatregelen van de

Unie welke gevolgen hebben op defensiegebied, uit te werken en ten uitvoer te leggen.
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Daartoe zal de WEU de volgende maatregelen treffen ten einde een nauwe samenwerking met de

Unie tot stand te brengen :

- op passende wijze, op elkaar afstemmen van datum en plaats van vergaderingen, en

harmonisatie van de werkmethodes ;

- totstandbrenging van een nauwe samenwerking tussen de Raad en het Secretariaat-Generaal

van de WEU enerzijds, en de Raad van de Unie en het Secretariaat-Generaal van de Raad,

anderzijds ;

- bestudering van harmonisatie van volgorde en duur van de respectieve Voorzitterschappen

- het opzetten van passende regelingen, zodat de Commissie van de Europese Gemeenschappen

geregeld wordt geinformeerd en, in voorkomend geval, wordt geraadpleegd over de WEU-

activiteiten, overeenkomstig de rol van de Commissie in bet gemeenschappelijk buitenlands

en veiligheidsbeleid als omschreven in het Verdrag betreffende de Europese Unie ;

- het aanmoedigen van een nauwere samenwerking tussen de Parlementaire Vergadering van

de WEU en het Europees Parlement.

De WEU-Raad za in overeenstemming met de bevoegde instanties van de Europese Unie de nodige

praktische regelingen treffen.

B. Betrekkineen van de WEU met het Atlantisch Bondgenootschan

4. Het doel is de WEU te ontwikkelen als een instrument ter versteviging van de Europese pijler van

het Atlantisch Bondgenootschap. De WEU is bereid daartoe haar nauwe samenwerkingsbanden met

het Bondgenootschap verder aan te halen en de rol, de verantwoordelijkheid en de bijdrage van de

WEU-Lid-Staten in bet kader van bet Bondgenootschap te versterken. Dit zal geschieden op basis

van de nodige doorzichtigheid en complementariteit tussen de zich ontwikkelende Europese

veiligheids- en defensie-identiteit en bet Bondgenootschap. Het optreden van de WEU zal sporen met

de opstelling van het Atlantisch Bondgenootschap.

De Lid-Staten van de WEU zullen hun co6rdinatie inzake aangelegenheden in

Bondgenootschapsverband die van groot gemeenschappelijk belang zijn, intensiveren ten einde

gezamenlijk in de WEU overeengekomen standpunten naar voren te brengen in het kader van

het overleg in bet Bondgenootschap, dat zal blijven fungeren als voornaamste forum van overleg
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tussen zijn leden en als plaats voor het maken van beleidsafspraken die van invloed zijn op de

veiligheids- en defensieverplichtingen van de bondgenoten uit hoofde van het Noordatlantisch

Verdrag.

- Waar nodig zullen datum en plaats van de vergaderingen op elkaar afgestemd en de

werkmethoden onderling geharmoniseerd worden.

- Er zal een nauwe samenwerking tot stand worden gebracht tussen de Secretariaten-Generaal van

de WEU en de NAVO.

C. Ouerationele rol van de WEU

5. De operationele rol van de WEU zal worden versterkt door het onderzoeken en bepalen van passende

opdrachten, structuren en middelen, met name

- een WEU-planninggroep ;

- nauwere militaire samenwerking ter aanvulling van het Bondgenootschap, inzonderheid op het

gebied van logistiek, vervoer, opleiding en strategische bewaking

- bijeenkomsten van de chefs van staven van Defensie van de WEU

- militaire eenheden die verantwoording verschuldigd zijn aan de WEU.

Andere voorstellen, die nader bestudeerd zullen worden, betreffen met name

- ruimere samenwerking op het gebied van bewapening, met bet doel een Europees bureau voor

bewapening op te richten ;

- het omvormen van het WEU-Instituut tot een Europese Veiligheids- en Defensie-Academie.

De maatregelen ter versterking van de operationele rol van de WEU zullen volledig verenigbaar zijn

met de militaire regelingen die noodzakelijk zijn om de collectieve verdediging van alle bondgenoten

te verzekeren.
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D. Overiee maatreeelen

6. AIs gevoig van de hierboven uiteengezette maatregelen zal, om de versterking van de rol van de

WEU te vergemakkelijken, de zetel van de Raad en het Secretariaat-Generaal van de WEU naar

Brussel worden overgebracht.

7. De vertegenwoordiging in de WEU-Raad moet van die aard zijn dat deze Raad zijn taken

ononderbroken kan vervullen overeenkomstig artikel VIII van het gewijzigde Verdrag van Brussel.

De Lid-Staten kunnen gebruik maken van een nader uit te werken "twee-penenformule", bestaande

uit hun vertegenwoordigers in het Bondgenootschap en in de Europese Unie.

8. De WEU neemt er kennis van dat de Europese Unie, overeenkomstig artikel J.4, lid 6, van het

Verdrag betreffende de Europese Unie, dat betrekking heeft op het gemeenschappelijk buitenlands

en veiligheidsbeleid, zal besluiten dit artikel opnieuw te bezien ten einde de verwezenlijking van de

doelstellingen daarvan te bevorderen overeenkomstig de vastgestelde procedure. De WEU zal deze

bepalingen in 1996 aan een nieuw onderzoek onderwerpen. Daarbij zal rekening gehouden worden

met de geboekte vooruitgang en de opgedane ervaring en zullen ook de betrekkingen tussen de WEU

en bet Atlantisch Bondgenootschap in aanmerking worden genomen.

II. VERKLARING

van Belgie, Duitsland, Spanje, Frankrijk,

Italie, Luxemburg, Nederland, Portugal

en bet Verenigd Koninkrijk,

leden van de Westeuropese Unie

"De Lid-Staten van de WEU juichen de ontwikkeling van de Europese veiligheids- en defensie-identiteit

toe. Zij zijn vastbesloten om, gezien de rol van de WEU als defensiecomponent van de Europese Unie

en als middel om de Europese pijler van bet Atlantisch Bondgenootschap te versterken, de betrekkingen

die tussen de WEU en de andere Europese Staten bestaan op een nieuwe grondslag te vestigen, ten

behoeve van de stabiliteit en de veiligheid in Europa. In deze geest stellen zij het volgende voor :

De Staten die lid zijn van de Europese Unie worden uitgenodigd om tot de WEU toe te treden onder de

voorwaarden die overeenkomstig artikel XI van bet gewijzigd Verdrag van Brussel zullen worden
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overeengekomen, of om waarnemer te worden indien zij dat wensen. Tegelijkertijd worden de andere

Europese Staten die lid zijn van de NAVO, uitgenodigd geassocieerd lid van de WEU te worden op een

wijze die hun de mogelijkheid biedt ten voile aan de activiteiten van de WEU deel te nemen.

De Lid-Staten van de WEU nemen aan dat de verdragen en overeenkomsten die overeenkomen met

bovenstaande voorstellen, v6dr 31 december 1992 zullen worden gesloten."
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VERKLARING

BETREFFENDE HET ASIELBELEID

1. De Conferentie komt overeen dat de Raad in het kader van de in de artikelen K. 1 en K.3 van de

bepalingen betreffende de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken bedoelde

werkzaamheden prioriteit zal verlenen aan de behandeling van de vraagstukken in verband met bet

asielbeleid van de Lid-Staten, met als doel begin 1993 een gemeenschappelijk optreden vast te stellen

om aspecten van dat beleid te harmoniseren, in bet licht van het werkprogramma en het tijdschema

die zijn opgenomen in bet rapport over bet asielrecht dat op verzoek van de Europese Raad van

Luxemburg van 28 en 29 juni 1991 is opgesteld.

2. In dit verband zal de Raad v66r eind 1993 op basis van een verslag eveneens de kwestie van de

eventuele toepassing van artikel K.9 op deze onderwerpen onderzoeken.
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VERKLARING

BETREFFENDE DE POLITIELE SAMENWERKING

De Conferentie bevestigt de overeenstemming tussen de Lid-Staten over de doelstellingen die ten

grondslag liggen aan de voorstellen van de Duitse delegatie tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad

van Luxemburg van 28 en 29 juni 1991.

Voorshands komen de Lid-Staten overeen bij hun besprekingen voorrang te geven aan de ontwerpen die

hun worden voorgelegd op basis van bet werkprogramma en het tijdschema vervat in het op verzoek van

de Europese Raad van Luxemburg opgestelde rapport, en zijn zij bereid op gebieden als voorgesteld door

de Duitse delegatie concrete maatregelen te overwegen voor wat betreft de volgende taken inzake

uitwisseling van informatie en ervaring :

- bijstand aan de nationale instanties die belast zijn met strafrechtelijke vervolging en veiligheid, met

name op het gebied van de co6rdinatie van onderzoek en opsporing;

- oprichting van databanken ;

- gecentraliseerde evaluatie en gecentraliseerd beheer van informatie ten einde een overzicht van de

situatie te krijgen en na te gaan welke verschillende onderzoekmethoden worden toegepast .

- inzameling en beheer van informatie betreffende de nationale werkwijzen op bet gebied van

preventie, ten einde deze aan de Lid-Staten mee te delen en preventiestrategiedn op Europees niveau

vast te stellen ;

- maatregelen betreffende aanvullende opleiding, onderzoek, criminalistiek en gerechtelijke

antropometrie.

De Lid-Staten komen overeen uiterlijk in 1994 op basis van een verslag na te gaan of de reikwijdte van

deze samenwerking moet worden uitgebreid.
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VERKLARING

BETREFFENDE GESCHILLEN TUSSEN DE ECB EN HET EMI

EN HUN PERSONEELSLEDEN

De Conferentie is van oordeel dat het Gerecht van eerste aanleg overeenkomstig artikel 168 A van het

Verdrag kennis dient te nernen van deze categorie van beroepen. De Conferentie verzoekt de Instellingen

derhalve de regels ter zake dienovereenkomstig te wijzigen.

[For the testimonium and signatures, see p. 524 of this volume - Pour le testi-
monium et les signatures, voir p. 524 du prisent volume.]
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[PORTUGUESE TEXT - TEXTE PORTUGAIS]

TRATADO DA UNIAO EUROPEIA

SUA MAJESTADE 0 REI DOS BELGAS,

SUA MAJESTADE A RAINHA DA DINAMARCA,

O PRESIDENTE DA REP(JBLICA FEDERAL DA ALEMANHA,

O PRESIDENTE DA REPUBLICA HELtNICA,

SUA MAJESTADE 0 REI DE ESPANHA,

O PRESIDENTE DA REPUBLICA FRANCESA,

O PRESIDENTE DA IRLANDA,

O PRESIDENTE DA REPOBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZA REAL 0 GRAO-DUQUE DO LUXEMBURGO,

SUA MAJESTADE A RAINHA DOS PAiSES BAIXOS,

O PRESIDENTE DA REPOBLICA PORTUGUESA,

SUA MAJESTADE A RAINHA DO REINO UNIDO DA GRA-BRETANHA E DA IRLANDA DO

NORTE,
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RESOLVIDOS a assinalar uma nova fase no processo de integraqAo europeia iniciado corn a

institui;So das Comunidades Europeias,

RECORDANDO a importhncia hist6rica do fim da divisAo do Continente Europeu e a necessidade

da criagao de bases s6lidas para a constru, o da futura Europa,

CONFIRMANDO o seu apego aos princfpios da liberdade, da democracia, do respeito velos direitos

do Homem e liberdades fundamentais e do Estado de direito,

DESEJANDO aprofundar a solidariedade entre os seus povos, respeitando a sua Hist6ria, cultura e

tradio6es,

DESEJANDO reforqar o caricter democritico e a eficdcia do funcionamento das Institui;6es, a fim

de lhes permitir melhor desempenhar, num quadro institucional dnico, as tarefas que Ihes estAo

confiadas,

RESOLVIDOS a conseguir o reforqo e a convergencia das suas economias e a instituir uma UniAo

Econ6mica e MonetAria, incluindo, nos termos das disposic6es do presente Tratado, uma moeda tnica

e estAvel,

DETERMINADOS a promover o progresso econdmico e social dos seus povos, no contexto da

realizagio do mercado interno edo reforgo da coesao e da protecgAo do ambiente, e a aplicar polfticas

que garantam que os progressos na integraqAo econdmica sejam acompanhados de progressos paralelos

noutras Areas,

RESOLVIDOS a instituir uma cidadania comum aos nacionais dos seus pafses,

RESOLVIDOS a executar uma poiftica externa e de seguranqa que inclua a definiggo, a prazo, de uma
polftica de defesa comum que poderd conduzir, no momento pr6prio, a uma defesa comum,

fortalecendo assim a identidade europeia e a sua independ8ncia, em ordem a promover a paz, a

seguranga e o progresso na Europa e no mundo;

REAFIRMANDO o seu objectivo de facilitar a livre circulaqAo de pessoas, sem deixar de garantir

a seguranga dos seus povos, atravds da incluslo, no presente Tratado, de disposi,6es relativas k

justiqa e aos assuntos internos,
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RESOLVIDOS a continuar o processo de criaqAo de uma uniAo cada vez mais estreita entre os povos

da Europa, em que as decis6es sejam tomadas ao nfvel mais pr6ximo possfvel dos cidadtos, de acordo

corn o princfpio da subsidiariedade,

NA PERSPECTIVA das etapas ulteriores a transpor para fazer progredir a integraqAo europeia,

DECIDIRAM instituir uma Uniio Europeia e, para o efeito, designaram como plenipotencilrios:

SUA MAJESTADE 0 REI DOS BELGAS:

Mark EYSKENS,

Ministro das Relaq6es Externas;

Philippe MAYSTADT,

Ministro das Finanqas;

SUA MAJESTADE A RAINHA DA DINAMARCA:

Uffe ELLEMANN-JENSEN,

Ministro dos Neg6cios Estrangeiros;

Anders FOGH RASMUSSEN,

Ministro da Economia;

0 PRESIDENTE DA REPOBLICA FEDERAL DA ALEMANHA:

Hans-Dietrich GENSCHER,

Ministro dos Negdcios Estrangeiros;

Theodor WAIGEL,

Ministro Federal das Finanqas;
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0 PRESIDENTE DA REPOBLICA HELINICA:

Antonios SAMARAS,

Ministro dos Negdcios Estrangeiros;

Efthymios CHRISTODOULOU,

Ministro da Economia;

SUA MAJESTADE 0 REI DE ESPANHA:

Francisco FERNANDEZ ORDOFJEZ,

Ministro dos Negdcios Estrangeiros;

Carlos SOLCHAGA CATALAN,

Ministro da Economia e Finangas;

O PRESIDENTE DA REPOBLICA FRANCESA:

Roland DUMAS,

Ministro dos Neg6cios Estrangeiros;

Pierre BEREGOVOY,

Ministro da Economia, Finan;as e Orqamento;

o PRESIDENTE DA IRLANDA:

Gerard COLLINS,

Ministro dos Neg6cios Estrangeiros;

Bertie AHERN,

Ministro das Finanqas;
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O PRESIDENTE DA REPUBLICA ITALIANA:

Gianni DE MICHELIS,

Ministro dos Negdcios Estrangeiros;

Guido CARLI,

Ministro do Tesouro;

SUA ALTEZA REAL 0 GRAO-DUQUE DO LUXEMBURGO:

Jacques F. POOS,

Vice-Primeiro Ministro,

Ministro dos Negdcios Estrangeiros;

Jean-Claude JUNCKER,

Ministro das Finan~as;

SUA MAJESTADE A RAINHA DOS PAISES BAIXOS:

Hans van den BROEK,

Ministro dos Neg6cios Estrangeiros;

Willem KOK,

Ministro das Finangas;

0 PRESIDENTE DA REPOBLICA PORTUGUESA:

Jolo de Deus PINHEIRO,

Ministro dos Neg6cios Estrangeiros;

Jorge BRAGA de MACEDO,

Ministro das Finangas;
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SUA MAJESTADE A RAINHA DO REINO UNIDO DA GRA-BRETANHA E DA IRLANDA DO

NORTE:

Rt. Hon. Douglas HURD,

Ministro dos Neg6cios Estrangeiros e da Commonwealth;

Hon. Francis MAUDE,

SecretArio do Tesouro para as Finangas;

OS QUAIS, depois de terem trocado os seus plenos poderes reconhecidos em boa e devida forma,

acordaram nas disposig6es seguintes:
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TfTULO I

DISPOSII OES COMUNS

ARTIGO A

Pelo presente Tratado, as Altas Partes Contratantes instituem entre si uma Unilo Europeia, adiante

designada por "Unilo".

o presente Tratado assinala uma nova etapa no processo de criaqlo de uma unigo cada vez mais

estreita entre os povos da Europa, em que as decis6es serio tomadas ao nfvel mais pr6ximo possfvel

dos cidadlos.

A Unigo funda-se nas Comunidades Europeias, completadas pelas polfticas e formas de cooperaqao

institufdas pelo presente Tratado. A Unilo tern por missio organizar de forma coerente e soliddria

as relagdes entre os Estados-membros e entre os respectivos povos.

ARTIGO B

A Unilo atribui-se os seguintes objectivos:

- a promoqlo de um progresso econ6mico e social equilibrado e sustentAvel, nomeadamente

mediante a criaqAo de um espaqo ser fronteiras internas, o reforqo da coesgo econ6mica e social

e o estabelecimento de uma Unilo Econ6mica e MonetAria, que incluird, a prazo, a adopqlo de

ura moeda dnica, de acordo com as disposio6es do presente Tratado;

- a afirmaglo da sua identidade na cena internacional, nomeadamente atravds da execugio de ura

polftica externa e de seguranga comum, que inclua a defini;Ao, a prazo, de uma polftica de defesa

comum, que poderd conduzir, no momento pr6prio, a ura defesa comum;

- o reforqo da defesa dos direitos e dos interesses dos nacionais dos seus Estados-membros,

mediante a instituigio de uma cidadania da Unilo;

- o desenvolvimento de ura estreita cooperaglo no domfnio da justiga e dos assuntos internos;
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- a manutenglo da integralidade do acervo comunitirio e o seu desenvolvimento, a fin de analisar,

nos termos do procedimento previsto no n° 2 do artigo N, em que medida pode ser necess rio

rever as polfticas e formas de cooperaqio institufdas pelo presente Tratado, corn o objectivo de

garantir a eficicia dos mecanismos e das Instituigbes da Comunidade.

Os objectivos da Unilo sergo alcanqados de acordo corn as disposi;6es do presente Tratado e nas

condioes e segundo o calenddrio nele previstos, respeitando o princfpio da subsidiariedade, tal como

definido no artigo 30 -B do Tratado que institui a Comunidade Europeia.

ARTIGO C

A Unigo disp6e de um quadro institucional dnico, que assegura a coerencia e a continuidade das

acc6es empreendidas para atingir os seus objectivos, respeitando e desenvolvendo simultaneamente

o acervo comunitdrio.

A Unilo assegurard, em especial, a coerencia do conjunto da sua acglo externa no ambito das

polfticas por si adoptadas em matdria de relaq6es externas, de seguranga, de economia e de

desenvolvimento. Cabe ao Conselho e A Comisslo a responsabilidade de assegurar essa coerencia. 0

Conselho e a ComissIo assegurarlo a execuqAo dessas polfticas de acordo com as respectivas

atribui;6es.

ARTIGO D

o Conselho Europeu dard A Unilo os impulsos necessArios ao seu desenvolvimento e definird as

respectivas orienta,6es polfticas gerais.

o Conselho Europeu redne os Chefes de Estado ou de Governo dos Estados-membros, bern como o

Presidente da Comissio. Slo assistidos pelos Ministros dos Negdcios Estrangeiros dos Estados-

-membros e por um membro da Comisslo. 0 Conselho Europeu retine-se pelo menos duas vezes por

ano, sob a presidencia do Chefe de Estado ou de Governo do Estado-

-membro que exercer a presidencia do Conselho.

o Conselho Europeu apresentard ao Parlamento Europeu um relat6rio na sequencia de cada ura das

suas reuni6es, bern como urn relatdrio escrito anual sobre os progressos realizados pela Unilo.
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ARTIGO E

0 Parlamento Europeu, o Conselho, a Comissio e o Tribunal de Justiga exercem as suas atribuiq6es

e competencias nas condioes e de acordo corn os objectivos previstos, por um lado, nas disposig6es

dos Tratados que instituem as Comunidades Europeias e dos Tratados e actos subsequentes que os

alteraram ou completaram e, por outro, nas demais disposiides do presente Tratado.

ARTIGO F

1. A Unilo respeitarl a identidade nacional dos Estados-membros, cujos sistemas de governo se

fundam nos princfpios democrgticos.

2. A UniAo respeitard os direitos fundamentals tal como os garante a Convenv;o Europeia de

Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentals, assinada em Roma em 4 de

Novembro de 1950, e tal como resultam das tradig6es constitucionais comuns aos Estados-membros,

enquanto princfpios gerais do direito comunitArio.

3. A Unilo dotar-se-A dos meios necessgrios para atingir os seus objectivos e realizar corn 6xito as

suas polfticas.
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TITULO II

DISPOSII;6ES QUE ALTERAM 0 TRATADO

QUE INSTITUI A COMUNIDADE ECON6MICA EUROPEIA

TENDO EM VISTA A INSTITUI(,XO DA

COMUNIDADE EUROPEIA

ARTIGO G

0 Tratado que institui a Comunidade Econ6mica Europeia 6 alterado nos termos do presente

artigo, a fim de instituir uma Comunidade Europeia.

& Em todo o Tratado:

1) A expresslo "Comunidade Econ6mica Europeia" 6 substitufda pela expresslo

"Comunidade Europeia".

D, Na Parte I - "Os nrincfnios":

2) 0 artigo 20 passa a ter a seguinte redacgAo:

"ARTIGO 20

A Comunidade tern como missio, atravds da criagAo de um mercado comum e de uma Unilo

Econdmica e Monetiria e da aplicaglo das polfticas ou acoes comuns a que se referem os artigos
30 e 30 -A, promover, em toda a Comunidade, o desenvolvimento harmonioso e equilibrado das

actividades econdmicas, um crescimento sustentivel e nao inflacionista que respeite o ambiente,

um alto grau de convergencia dos comportarnentos das economias, um elevado nfvel de emprego

e de protecWAo social, o aumento do nfvel e da qualidade de vida, a coeslo econdmica e social

e a solidariedade entre os Estados-membros."
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3) 0 artigo 30 passa a ter a seguinte redacSAo:

"ARTIGO 30

Para alcanqar os fins enunciados no artigo 20, a acgio da Comunidade implica, nos termos do

disposto e segundo o calendirio previsto no presente Tratado:

a) A eliminaqlo, entre os Estados-membros, dos direitos aduaneiros e das restrioes quantitativas

A entrada e I safda de mercadorias, bern como de quaisquer outras medidas de efeito

equivalente;

b) Uma polftica comercial comum;

c) Um mercado interno caracterizado pela aboligio, entre os Estados-membros, dos obstdculos

A livre circulagio de mercadorias, de pessoas, de serviqos e de capitais;

d) Medidas relativas I entrada e I circulaqlo de pessoas no mercado interno, de acordo corn o

disposto no artigo 1001-C;

e) Ura polftica comurn no domfnio da agricultura e das pescas;

f) Uma polftica comum no domfnio dos transportes;

g) Um regime que garanta que a concorrfencia nao seja falseada no mercado interno;

h) A aproximagao das legislaq6es dos Estados-membros na medida do necessirio para o

funcionamento do mercado comum;

i) Uma polftica social que inclui um Fundo Social Europeu;

j) 0 reforo da coesAo econdmica e social;

k) Ura poiftica no domfnio do ambiente;

1) 0 reforo da capacidade concorrencial da inddstria da Comunidade;

m) A promoglo da investigagAo e do desenvolvimento tecnol6gico;

n) 0 incentivo A criaqAo e ao desenvolvimento de redes transeuropeias;

o) Uma contribuigio para a realizaqAo de um elevado nfvel de protecqao da sadde;

p) Uma contribuiv2o para um ensino e ura formaqAo de qualidade, bern como para o

desenvolvimento das culturas dos Estados-membros;

q) Uma poiftica no domfnio da cooperaglo para o desenvolvimento;

r) A associaqAo dos pafses e territdrios ultramarinos, tendo por objectivo incrementar as trocas

comerciais e prosseguir em comum o esforca de desenvolvimento econdmico e social;

s) Uma contribui o para o reforo da defesa dos consumidores;

t) Medidas nor dornfnios da energia, da protecqAo civil e do turismo."
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4) It aditado o seguinte artigo:

"ARTIGO 30-A

1. Para alcangar os fins enunciados no artigo 20, a acqgo dos Estados-membros e da Comunidade

implica, nos termos do disposto e segundo o calendirio previsto no presente Tratado, a adopqAo

de uma polftica econdmica baseada na estreita coordenagio das polfticas econdmicas dos Estados-

-membros, no mercado interno e na definiqo de objectivos comuns, e conduzida de acordo corn

o princfpio de uma economia de mercado aberto e de livre concorrencia.

2. Paralelamente, nos termos do disposto e segundo o calenddrio e os procedimentos previstos

no presente Tratado, essa ac¢Ao implica a fixaglo irrevogivel das taxas de cmbio conducente k

criaqio de uma moeda dnica, o ECU, e a definiqlo e conduqAo de uma poiftica monetiria e de

uma polftica cambial dnicas, cujo objectivo primordial 6 a manutenglo da estabilidade dos preos

e, sem prejufzo desse objectivo, o apoio Is polfticas econdmicas gerais na Comunidade, de acordo

corn o princfpio de uma economia de mercado aberto e de livre concorrfencia.

3. Essa acglo dos Estados-membros e da Comunidade implica a observAncia dos seguintes

princfpios orientadores: precos estlveis, finanqas pdlblicas e condio6es monetArias s6lidas e

balanga de pagamentos sustent~vel."

5) It aditado o seguinte artigo:

"ARTIGO 30-B

A Comunidade actuard nos limites das atribuigbes que the slo conferidas e dos objectivos que the

slo cometidos dos pelo presente Tratado.

Nos domfnios que nio sejam das suas atribui,6es exclusivas, a Comunidade intervem apenas, de

acordo corn o princfpio da subsidiariedade, se e na medida em que os objectivos da acqio

encarada nio possam ser suficientemente realizados pelos Estados-membros, e possam pois,

devido I dimenslo ou aos efeitos da acgio prevista, ser melhor alcangados ao nfvel comunitrio.

A acgio da Comunidade nio deve exceder o necessArio para atingir os objectivos do presente

Tratado.*
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6) 0 artigo 40 passa a ter a seguinte redacSAo:

"ARTIGO 40

1. A realizaqAo das tarefas confiadas I Comunidade 6 assegurada por:

- um PARLAMENTO EUROPEU;

- um CONSELHO;

- uma COMISSAO;

- um TRIBUNAL DE JUSTICA;

- urn TRIBUNAL DE CONTAS.

Cada Instituiqlo actua nos limites das atribuigdes e competencias que lhe slo conferidas pelo

presente Tratado.

2. 0 Conselho e a Comissio slo assistidos por urn Comitd Econ6mico e Social e por um Comitt

das Regi6es, corn funo6es consultivas."

7) Slo aditado6 os seguintes artigos:

"ARTIGO 40-A

Sb institufdos, de acordo com os procedimentos previstos no presente Tratado, um Sistema

Europeu de Bancos Centrais, adiante designado pot "SEBC", e um Banco Central Europeu,

adiante designado por 'BCE", os quais actuarlo nos limites das atribuir5es que Ihes sAo

conferidas pelo presente Tratado e pelos Estatutos do SEBC e do BCE, adiante designados por

"Estatutos do SEBC", que lhe vArm anexos.

ARTIGO 40 -B

I institufdo um Banco Europeu de Investimento, que actuard nos limites das atribuioes que Ihe

sAo conferidas pelo presente Tratado e pelos Estatutos que Ihe vern anexos."
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8) It revogado o artigo 60 e o artigo 70 passa a set o artigo 60. 0 seu segundo parfgrafo passa

a ter a seguinte redac;§o:

"O Conselho, deliberando de acordo corn o procedimento previsto no artigo 189 0-C, pode adoptar

normas destinadas a proibir essa discriminaqlo."

9) Os artigos 8, 8*-A, 8*-B e 8*-C passam a set, respectivamente, os artigos 70, 7*-A, 7-B

e 7°-C.

I aditada a seguinte Parte:

"PARTE II

A CIDADANIA

DA UNIAO

ARTIGO 8

1. It institufda a cidadania da Unilo.

t cidadlo da Unilo qualquer pessoa que tenha a nacionalidade de um Estado-membro.

2. Os cidadios da Unigo gozam dos direitos e estio sujeitos aos deveres previstos no presente

Tratado.

ARTIGO 80-A

1. Qualquer cidadlo da Unilo goza do direito de circular e permanecer livremente no territ6rio dos

Estados-membros, sem prejufzo das iimita6es e condioes previstas no presente Tratado e nas

disposicOes adoptadas em sua aplicaq;o.
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2. 0 Conselho pode adoptar disposiq6es destinadas a facilitar o exercfcio dos direitos a que se refere

o ndmero anterior; salvo disposigio em contrgrio do presente Tratado, o Conselho delibera por

unanimidade, sob proposta da Comissio, e apds parecer favorAvel do Parlamento Europeu.

ARTIGO 80 -B

1. Quaquer cidadlo da Unilo residente num Estado-membro que nio seja o da sua nacionalidade

goza do direito de eleger e de ser eleito nas eleices municipais do Estado-membro de residencia, nas

mesmas condicoes que os nacionais desse Estado. Esse direito serl exercido ser prejufzo das

modalidades a adoptar, atd 31 de Dezembro de 1994, pelo Conselho, deliberando por unanimidade,

sob proposta da Comissio, e ap6s consulta do Parlamento Europeu; essas regras podem prever

disposi,3es derrogat6rias, sempre que problemas especfficos de um Estado-membro o justifiquem.

2. Sent prejufzo do disposto no no 3 do artigo 1380 e das disposioes adoptadas em sua aplicaqio,

qualquer cidadlo da Unilo residente num Estado-membro que nio seja o da sua nacionalidade, goza

do direito de eleger e de ser eleito nas eleiqdes para o Parlamento Europeu no Estado-membro de

residencia, nas mesmas condiqdes que os nacionais desse Estado. Esse direito serd exercido sem

prejufzo das modalidades a adoptar, atd 31 de Dezembro de 1993, pelo Conselho, deliberando por

unanimidade, sob proposta da Comissio, e apds consulta do Parlamento Europeu; essas regras podem

prever disposic6es derrogatdrias, sempre que problemas especfficos de um Estado-membro o

justifiquem.

ARTIGO 80 -C

Qualquer cidadlo da Unilo beneficia, no territ6rio de pafses terceiros em que o Estado-membro de

que 6 nacional nio se encontre representado, de protecqAo por parte das autoridades diplomiticas e

consulares de qualquer Estado-membro, nas mesmas condio~es que os nacionais desse Estado. AtE

31 de Dezembro de 1993, os Estados-membros estabelecerio entre si as regras necessirias e encetarlo

as negociag6es internacionais requeridas para garantir essa protecg 1o.

ARTIGO 8 0 -D

Qualquer cidadlo da Uni~o goza do direito de petiqio ao Parlamento Europeu, nos termos do disposto

no artigo 1381-D.

Qualquer cidadlo da Unilo se pade dirigir ao Provedor de Justiqa institufdo nos termos do no

artigo 138 0 -E.
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ARTIGO 80-E

A Comisslo apresentard ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitd Econdmico e Social, atd
31 de Dezembro de 1993, e posteriormente de tres em tres anos, um relat6rio sobre a aplicagio das

disposic6es da presente Parte. Esse relat6rio terd em conta o desenvolvimento da Uniao.

Corn base nesses relat6rios, e sem prejufzo das demais disposig6es do presente Tratado, o Conselho,
deliberando por unanimidade, sob proposta da Comisslio, e apds consulta do Parlamento Europeu,

pode aprovar disposic6es destinadas a aprofundar os direitos previstos na presente Parte, cuja adopqlo
recomendard aos Estados-membros, nos termos das respectivos normas constitucionais."

D. As Partes 1I e 111 sio agrupadas sob o seiuinte tftulo:

"PARTE III

AS POLTICAS

DA COMUNIDADE

e na presente Parte:

10) No artigo 490, a primeira frase passa a ter a seguinte redac;Ao:

"A partir da entrada em vigor do presente Tratado, o Conselho, deliberando de acordo corn

o procedirnento previsto no artigo 189*-B e apds consulta do Comitd Econ6mico e Social,

tomar, por meio de directivas ou de regulamentos, as medidas necessirias I realizacio

progressiva da livre circulaoio dos trabalhadores, tal como se encontra definida no
artigo anterior, designadamente:"

Vol. 1759, 1-30615



1993 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait6s 277

11) 0 n° 2 do artigo 54 ° passa a ter a seguinte redacrAo:

"2. Para executar o programa geral, ou, na falta deste, para levar a cabo uma fase da

realizaAo da liberdade de estabelecimento numa determinada actividade, o Conseiho,

deliberando de acordo corn o procedimento previsto no artigo 189 0 -B, e apds consulta do

Comitd Econ6mico e Social, adoptard directivas."

12) 0 no 2 do artigo 560 passa a ter a seguinte redacSIo:

"2. Antes do termo do perfodo de transiqlo, o Conselho, deliberando por unanimidade, sob

proposta da Comissio, e apds consulta do Parlamento Europeu, adoptard directivas para a

coordenaqAo das citadas disposio6es legislativas, regulamentares e administrativas. Todavia,

apds o final da segunda fase, o Conseiho, deliberando de acordo com o procedimento previsto

no artigo 189 0 -B, adoptard directivas destinadas a coordenar as disposivoes regulamentares

ou administrativas dos Estados-membros."

13) 0 artigo 570 passa a ter a seguinte redacoo:

"ARTIGO 570

1. A fim de facilitar o acesso Is actividades nio assalariadas e ao seu exercfcio, o Conselho,

deliberando de acordo corn o procedimento previsto no artigo 189 0 -B, adoptard directivas que

visem o reconhecimento mdtuo de diplomas, certificados e outros tftulos.

2. Para o mesmo fim, o Conselho adoptard, antes do termo do perfodo de transiqlo,

directivas que visem coordenar as disposices legislativas, regulamentares e administrativas

dos Estados-membros, respeitantes ao acesso Is actividades nio assalariadas e ao seu

exercfcio. 0 Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissio, e ap6s

consulta do Parlamento Europeu, decide sobre as directivas cuja execugio implique, num

Estado-membro pelo menos, uma alteragio dos princfpios legislativos existentes do regime das

profissdes, no que respeita b formavio e ks condioes de acesso de pessoas singulares. Nos

outros casos, o Conselho delibera de acordo corn o procedimento previsto no artigo 1891-B.

3. No que diz respeito ks profiss6es m6dicas, pnram6dicas e farmacguticas, a eliminaqlo

progressiva das restrivies dependerd da coordenaqIo das respectivas condiq6es de exercfcio

nos diversos Estados-membros."
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14) 0 Capftulo IV passa a ter o seguinte tftulo:

"CAPITULO IV

OS CAPITALS E OS PAGAMENTOS"

15) SAo aditados os seguintes artigos:

"ARTIGO 73 0 -A

A partir de 1 de Janeiro de 1994, os artigos 670 a 730 slo substitufdos pelos artigos 731-B,

73 0-C, 73 0 -D,73--E, 73*-F e 7301-.

ARTIGO 73 0 -B

1. No Anbito das disposic6es do presente Capftulo, slo proibidas todas as restrio6es aos

movimentos de capitals entre Estados-membros e entre Estados-membros e pafses terceiros.

2. No Ambito das disposiq6es do presente Capftulo, slo proibidas todas as restrio6es aos

pagamentos entre Estados-membros e entre Estados-membros e pafses terceiros.

ARTIGO 730C

1. 0 disposto no artigo 731-B nlo prejudica a aplicaqio a pafses terceiros de quaisquer

restri,6es em vigor em 31 de Dezembro de 1993 ao abrigo de legislaqio nacional ou

comunit ria adoptada em relaqio A circulagio de capitais provenientes ou corn destino a pafses

terceiros que envolva investimento directo, incluindo o investimento imobilidrio,

estabelecimento, prestaqio de servios financeiros ou admisslo de valores mobiligrios em

mercados de capitais.

2. Ao mesmo tempo que se esforqa por alcanqar, em toda a medida do possfvel, o objectivo

da livre circulaqio de capitais entre Estados-membros e pafses terceiros, e sem prejufzo dos

restantes Capftulos do presente Tratado, o Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob

proposta da Comissio, pode adoptar medidas relativas I circulaqo de capitais provenientes

ou corn destino a pafses terceiros que envolva investimento directo, incluindo o investimento

imobilirio, estabelecimento, prestaio de servivos financeiros ou admissAo de valores

mobililrios em mercados de capitais. t exigida unanimidade relativamente ks medidas a

adoptar ao abrigo do presente ndmero que constituam um retrocesso da legistagio comunitAria
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em relaqio I liberalizaqlo dos movimentos de capitais provenientes ou corn destino a pafses
terceiros.

ARTIGO 730-D

1. 0 disposto no artigo 730 -B nio prejudica o direito de os Estados-membros:

a) Aplicarem as disposiq6es pertinentes do seu direito fiscal que estabeleqam uma distin ;o
entre contribuintes que nio se encontrem em identica situaqio no que se refere ao seu
lugar de residdncia ou ao lugar em que o seu capital 6 investido;

b) Tomarem todas as medidas indispensiveis para impedir infraces ts suas leis e
regulamentos, nomeadamente em mattria fiscal e de supervislo prudencial das instituives
financeiras, preverem processos de declaraqio dos movimentos de capitais para efeitos de
informavlo administrativa ou estatfstica, ou tomarem medidas justificadas por raz6es de
ordem pdblica ou de seguranqa pdblica.

2. 0 disposto no presente Capftulo nio prejudica a possibilidade de aplicaqao de restrig6es
ao direito de estabelecimento que sejam compatfveis com o presente Tratado.

3. As medidas e procedimentos a que se referem os n~s 1 e 2 nio devem constituir um meio
de discrimina;Ao arbitrgria, ner uma restrigio dissimulada I livre circulaqlo de capitais e
pagamentos, tal como definida no artigo 730 -B.

ARTIGO 730-E

Em derrogagio do disposto no artigo 730 -B, os Estados-membros que, em 31 de Dezembro de
1993, beneficiem de uma derrogaAo por fora do direito comunitArio vigente, podem manter,
o mais tardar atd 31 de Dezembro de 1995, as restri~Ces aos movimentos de capitais
autorizadas pela derrogaAo em vigor naquela data.

ARTIGO 730-F

Sempre que, em circunstincias excepcionais, os movimentos de capitais provenientes ou com
destino a pafses terceiros causem ou ameacem causar graves dificuldades ao funcionamento
da Unilo Econdmica e MonetAria, o Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob
proposta da Comissio e apds consulta do BCE, pode tomar medidas de salvaguarda em
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relaglo a parses terceiros, por um perfodo nio superior a seis meses, se essas medidas forem

estritamente necess rias.

ARTIGO 730G

1. Se, no caso previsto no artigo 228°-A, for considerada necessAria uma acqAo da

Comunidade, o Conselho, de acordo corn o procedimento previsto no artigo 2280 -A, pode

tomar, relativarnente aos pafses terceiros em causa, as medidas urgentes necessArias em

matdria de movimentos de capitais e de pagamentos.

2. Ser prejufzo do disposto no artigo 224 ° , e enquanto o Conseiho nia tiver tornado medidas

ao abrigo do no 1, urn Estado-membro pode, por raz6es polfticas graves e por motivos de

urgencia, tomar medidas unilaterais contra um pafs terceiro relativamente aos movimenos de

capitais e aos pagamentos. A Comissio e os outros Estados-membros serio informados dessas

medidas, o mais tardar na data da sua entrada em vigor.

o Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comissio, pode decidir que

o Estado-membro em causa deve alterar ou revogar essas medidas. 0 Presidente do Conselho

infornard o Parlamento Europeu das decis(es tomadas pelo Conselho.

ARTIGO 73 0-H

Atd 1 de Janeiro de 1994, sio apliciveis as seguintes disposig6es:

1) Cada Estado-membro compromete-se a autorizar que se efectuem nar moeda do Estado-membro

em que reside o credor ou o beneficigrio os pagamentos referentes ks trocas de mercadorias,

serviios e capitais, bern como as transferancias de capitais e de sallrios,na medida em que a

circulaqio de mercadorias, serviqos, capitais e pessoas entre Estados-membros tenha sido

liberalizada por fora do presente Tratado.

Os Estados-membros declaram-se dispostos a proceder A liberalizaq o dos pagamentos, para

aldm do que 6 previsto no par~grafo anterior, tanto quanto a sua situagio econ6mica, em

geral, e o estado da sua balanqa de pagamentos, em particular, o permitirem.
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2) Na medida em que as trocas de mercadorias e servicos e os movimentos de capitais sejam

apenas limitados por restri;6es aos pagamentos com eles relacionados, slo aplicAveis, por

analogia, e tendo em vista suprimir progressivamente tais restriq6es, as disposiq6es constantes

do presente Capftulo e dos Capftulos relativos I eliminagio das restrig6es quantitativas e A

liberaliza io dos serviqos.

3) Os Estados-mrembros comprometem-se a nbo introduzir entre si quaisquer novas restrir6es s

transferencias relativas Is transacg6es de invisfveis enumeradas na lista constante do Anexo

IH do preseite Tratado.

A supressio progressiva das restriq~es existentes efectuar-se-I nos termos dos artigos 630 a

650, inclusive, na medida em que nbo seja regulada pelo disposto nos n's I e 2 do presente

artigo ou noutras disposicqes do presente Capftulo.

4) Em caso de necessidade, os Estados-membros concertar-se-bo sobre as medidas a tomar para

permitir a realizaggo dos pagamentos e transferencias referidas no presente artigo; essas

medidas nMo podem prejudicar a realizaqbo dos objectivos definidos no presente Tratado."

16) 0 artigo 750 passa a ter a seguinte redacqbo:

"ARTIGO 750

1. Para efeitos de aplicaglo do artigo 740, e tendo em conta os aspectos especfficos dos

transportes, o Conselho, deliberando de acordo corn o procedimento previsto no artigo 189*-C

e ap6s consulta do Comitd Econdmico e Social, estabelece:

a) Regras comuns aplicgveis aos transportes intemacionais efectuados a partir de ou corn

destino ao territdrio de um Estado-membro, ou que atravessem o territ6rio de um ou mais

Estados-membros;

b) As condi,6es em que os transportadores nbo residentes podem" efectuar servios de

transporte num Estado-membro;

c) Medidas que permitam aumentar a seguranga dos transportes.

d) Quaisquer outras disposiqoes adequadas.
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2. As disposig6es constantes das alfneas a) e b) do no I serlo adoptadas durante o perfodo

de transi~lo.

3. Em derrogarlo do procedimento previsto no no 1, as disposig6es que incidam sobre os

princfpios do regime dos transportes e cuja aplicagio seja susceptfvel de afectar gravemente

o nfvel de vida e o emprego em certas regi6es, bern como a exploraglo dos equipamentos de

transporte, tendo em conta a necessidade de adaptagio ao desenvolvimento econ6mico que vier

a resultar do estabelecimento do mercado comum, serio adoptadas pelo Conselho, deliberando

por unanimidade, sob proposta da Comisslo e ap6s consulta do Parlamento Europeu e do

Comitd Econ6mico e Social."

17) Na Parte III, o titulo do Titulo I, passa a ter a seguinte redacVAo:

'TiTULo V

As regras comuns

relativas I concorrencia, I fiscalidade e

I aproximagio das legistag6es"

18) Ao n* 3 do artigo 920:

- 6 aditada a seguinte alfnea:

"d) Os auxflios destinados a promover a cultura e a conservaglo do patrim6nio, quando

nio alterem as condio6es das trocas comerciais e da concorrncia na Comunidade num

sentido contr~rio ao interesse comum."

- a actual alfnea d) passa a ser a alfnea e).
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19) 0 artigo 940 passa a ter a seguinte redacrAo:

"ARTIGO 940

O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comissio, e ap6s consulta

do Parlamento Europeu, pode adoptar todos os regulamentos adequados I execuqio dos artigos

920 e 930 e fixar, designadamente, as condioSes de aplicaqAo do n* 3 do artigo 930 e as

categorias de auxflios que ficam dispensadas desse procedimento."

20) 0 artigo 990 passa a ter a seguinte redacoAo:

"ARTIGO 990

O Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da ComissAo, e ap6s consulta do

Parlamento Europeu e do Comitd Econ6mico e Social, adopta as disposioes relacionadas corn

a harmonizagio das legislaoes relativas aos impostos sobre o volume de negdcios, aos

impostos especiais de consumo e a outros impostos indirectos, na medida ern que essa

harmonizago seja necessiria para assegurar o estabelecimento e o funcionamento do mercado

interno no prazo previsto no artigo 70-A".

21) 0 artigo 1000 passa a ter a seguinte redacVio:

"ARTIGO 1000

o Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissio, e ap6s consulta do

Parlamento Europeu e do Comitd Econ6mico e Social, adopta directivas para a aproximagio

das disposigOes legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros que

tenham incidncia directa no estabelecimento ou no funcionamento do mercado comum."

22) O no I do artigo 100*-A passa a ter a seguinte redaccoo:

"1. Em derrogagio do artigo 1000 e salvo disposiqlo em contrArio do presente Tratado,

aplicam-se as disposioes seguintes I realizaqio dos objectivos enunciados no artigo 70-A. 0

Conselho, deliberando de acordo corn o procedimento previsto no artigo 189 0-B, e apds

consulta do Comitd Econ6mico e Social, adopta as medidas relativas I aproximagio das

disposio5es legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros, que tenham

por objecto o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno."
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23) It aditado o seguinte artigo:

"ARTIGO 1000 -C

1. 0 Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comisslo e ap6s consulta do

Parlamento Europeu, determinard quais os parses terceiros cujos nacionais devem ser

detentores de visto para transporem as fronteiras externas dos Estados-membros.

2. Todavia, na eventualidade de se verificar, num pats terceiro, ura situa;Ao de emergancia

de que resulte ura ameara de sdbito afluxo de nacionais desse pals I Comunidade, o Conselho

pode, deliberando por maioria qualificada, sob recomenda¢lo da Comissio, tornar obrigat6ria,

por um perfodo nio superior a seis meses, a obtengdo de visto pelos nacionais do pafs em

questio. A obriga;Ao de visto institufda pelo presente ndmero pode ser prorrogada de acordo

corn o procedimento a que se refere o no 1.

3. A partir de I de Janeiro de 1996, o Conselho adopta por maioria qualificada as decis6es

a que se refere o no 1. Antes dessa data, o Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob

proposta da ComissAo, e apds consulta do Parlamento Europeu, adopta as medidas relativas

i criaqlo de ura modelo-tipo de visto.

4. Nos domfnios a que se refere o presente artigo, a Comisslo deve instruir qualquer pedido

formulado por um Estado-membro, destinado a constituir uma proposta da Comissio ao

Conselho.

5. 0 presente artigo n~o prejudica o exercfcio das responsabilidades dos Estados-membros

na manutenglo da ordem pdblica e na salvaguarda da seguranqa interna.

6. As disposiq~es do presente artigo slo aplicdveis a outras matdrias, se assim for decidido

nos termos do artigo K.9 das disposigdes do Tratado da Unigo Europeia relativas I coopera;Ao

nos domfnios da justiga e dos assuntos internos, sem prejufzo das condioes de votagio

simultaneamente determinadas.

7. As disposig6es das Convenvoes em vigor entre os Estados-membros que regem matdrias

abrangidas pelo presente artigo permanecem em vigor enquanto o respectivo conteddo nio for

substitufdo por directivas ou medidas tomadas por forga do presente artigo."
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24) It aditado o seguinte artigo:

"ARTIGO 100 0-D

O Comitd de Coordenaio composto por altos funciondrios, institufdo pelo artigo K.4 do

Tratado da UniAo Europeia, contribuir, sem prejufzo do disposto no artigo 151P, para a

preparaAo dos trabahos do Conseiho nos domfnios a que se refere o artigo 100*-C."

25) Os Capitulos I, II e III do Tftulo II da Parte III passam a ter a seguinte redacoio:

"TITULO VI

A POLiTICA ECON6MICA E MONETARIA

CAPItULO I

A POLTIfCA ECON(MICA

ARTIGO 102 0-A

Os Estados-membros conduzirio as suas poifticas econ6micas no sentido de contribuir para

a realizarlio dos objectivos da Comunidade, tal como se encontram definidos no artigo 20, e

no Imbito das orientaoes gerais a que se refere o n° 2 do artigo 1030. Os Estados-membros

e a Comunidade actuarlo de acordo corn o princfpio de uma economia de mercado aberto e

de livre concorrencia, favorecendo ura repartiqlo eficaz dos recursos, e em conformidade

corn os princfpios estabelecidos no artigo 3°-A.

ARTIGO 1030

1. Os Estados-membros consideram as suas polfticas econdmicas ura questao de interesse

comum e coordend-las-lo no Conselho, de acordo corn o disposto no artigo 102 0-A.

2. 0 Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob recomendaqlo da Comiss~o, elabora

um projecto de orientaves gerais das polfticas econdmicas dos Estados-membros e da

Comunidade e apresentarl urn relat6rio ao Conselho Europeu corn as suas conclus6es.

O Conselho Europeu, deliberando corn base no relat6rio do Conselho, discutirl uma conclusio

sobre as orientao6es gerais das polfticas econ6micas dos Estados-membros e da Comunidade.
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Corn base nessa concluslo, o Conselho, deliberando por maioria qualificada, aprovard ura

recomendagio que estabelea essas orientates gerais. 0 Conselho informard o Parlamento

Europeu da sua recomendaqlo.

3. A fim de garantir uma coordenaqo mais estreita das polfticas econ6micas e uma

converg~ncia sustentada dos comportamentos das economias dos Estados-membros, o

Conselho, corn base em relat6rios apresentados pela Comissio, acompanharg a evoluglo

econdmica em cada Estado-membro e na Comunidade e verificard a compatibilidade das

polfticas econ6micas com as orientacbes gerais a que se refere o no 2, procedendo

regularmente a uma avaliaqAo global da situaqo.

Para efeitos desta supervislao multilateral, os Estados-membros enviarlo informaq6es A

Comissio acerca das medidas importantes por eles tomadas no domfnio das suas polfticas

econ6micas e quaisquer outras informaq6es que considerem necessgrias.

4. Sempre que se verificar, no Ambito do procedimento a que se refere o no 3, que as

polfticas econ6micas de determinado Estado-membro nio sAo compatfveis corn as grandes

orientag6es a que se refere o n" 2 ou que sio susceptfveis de comprometer o born

funcionamento da Uniio Econdmica e MonetAria, o Conselho, deliberando por maioria

qualificada, sob recomenda;Ao da Comissio, pode dirigir as recomenda6es necessirias ao

Estado-membro em causa. 0 Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da

Comisslo, pode decidir tornar pdblicas as suas recomendav~es.

o Presidente do Conselho e a Comisslo apresentarlo um relat6rio ao Parlamento Europeu

sobre os resultados da supervisao multilateral. 0 Presidente do Conselho pode ser convidado

a comparecer perante a competente comissio do Parlamento Europeu, se o Conselho tiver

tornado pdblicas as suas recomendaqes.

5. 0 Conselho, deliberando de acordo corn o procedimento previsto no artigo 189 0 -C, pode

aprovar as regras do procedimento de supervisla multilateral a que se referem os n's 3 e 4

do presente artigo.

ARTIGO 103 0-A

1. Ser prejufzo de quaisquer outros procedimentos previstos no presente Tratado, o Conselho,

deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissio, pode decidir das medidas apropriadas I

situagio econ6mica, em especial em caso de dificuldades graves no aprovisionamento de certos

produtos.
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2. Sempre que um Estado-membro se encontre em dificuldades ou sob grave amea;a de dificuldades

devidas a ocorrencias excepcionais que n1o possa controlar, o Conselho, deliberando por

unanimidade, sob proposta da Comisslo, pode, sob certas condiq6es, conceder ajuda financeira

comunitAria ao Estado-membro em questAo. Caso essas graves dificuldades sejan devidas a

calamidades naturais, o Conselho deliberard por maioria qualificada. 0 Presidente do Conselho

informarl o Parlamento Europeu da decisio tomada.

ARTIGO 1040

1. t proibida a concessio de cr6ditos sob a forma de descobertos ou sob qualquer outra forma pelo

BCE ou pelos bancos centrais nacionais dos Estados-membros, adiante designados por "bancos

centrais nacionais", em beneffcio de nstituiqes ou organismos da Comunidade, governos centrais,

autoridades regionais, locais, ou outras autoridades pdblicas, outros organismos do sector ptlblico ou

empresas pdblicas dos Estados-membros, bem como a compra directa de tftulos de dfvida a essas

entidades, pelo BCE ou pelos bancos centrais nacionais.

2. As disposiq6es do no I nio se aplicam s instituiVdes de cr~ito de capitais pdblicos Is quais, no

contexto da oferta de reservas pelos bancos centrais, serl dado, pelos bancos centrais nacionais e pelo

BCE, o mesmo tratamento que Is instituiq6es de crddito privadas.

ARTIGO 1040 -A

1. Silo proibidas quaisquer medidas nio baseadas em considerat3es de ordem prudencial que

possibilitem o acesso privilegiado ks instituig6es financeiras por parte das Instituiges ou organismos

da Comunidade, dos governos centrais, das autoridades regionais ou locais, ou outras autoridades

ptiblicas, de outros organismos do sector paiblico ou de empresas paiblicas dos Estados-membros.

2. 0 Conselho, deliberando de acordo corn o procedimento previsto no artigo 189*-C, estabelecerd,

atd I de Janeiro de 1994, as definiqdes para a aplicaio da proibigio a que se refere o n0 1.

ARTIGO 1040 -B

1. Sern prejufzo das garantias financeiras miltuas para a execuglo conjunta de projectos especfficos,

a Comunidade no 6 respons~vel pelos compromissos dos governos centrais, das autoridades regionais
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ou locais, ou de outras autoridades pdiblicas, dos outros organismos do sector pdblico ou das empresas

pdblicas de qualquer Estado-membro, nem assumirl esses compromissos. Sem prejufzo das garantias

financeiras mdtuas para a execuqAo conjunta de projectos especfficos, os Estados-membros nao sao

respons:veis pelos compromissos dos governos centrais, das autoridades regionais ou locais, ou de

outras autoridades pdblicas, dos outros organismos do sector piblico ou das empresas piiblicas de

outros Estados-membros, ner assumirAo esses compromissos.

2. 0 Conselho, deliberando de acordo com o procedimento previsto no artigo 189 0-C, pode, se

necessgrio, estabelecer definio6es para a aplica;Ao das proibic6es a que se referem o artigo 1040 e

o presente artigo.

ARTIGO 1040-C

I. Os Estados-membros devem evitar ddfices orqamentais excessivos.

2. A Comissio acompanharA a evoluqAo da situaqAo orqamental e do montante da dfvida pdblica nos

Estados-membros, a fim de identificar desvios importantes. Examinard, em especial, o cumprimento

da disciplina orramental corn base nos dois critdrios seguintes:

a) Se a relagao entre o d~fice orgamental programado ou verificado e o produto interno bruto excede

um valor de referencia, excepto:

- se essa relaqio tiver baixado de forma substancial e contfnua e tiver atingido um nfvel que se

aproxime do valor de referencia;

- ou, em alternativa, se o excesso em relaqio ao valor de referencia for meramente excepcional

e tempor rio e se aquela relagAo continuar perto do valor de referencia;

b) Se a relaqAo entre a dfvida pdblica e o prodikto interno bruto excede um valor de referencia,

excepto se essa relaqdo se encontrar em diminuiqao significativa e se estiver a aproximar, de

forma satisfat6ria, do valor de referencia.

Os valores de referencia encontram-se especificados no Protocolo relativo ao procedimento aplicAvel

em caso de d~fice excessivo, anexo ao presente Tratado.
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3. Se um Estado-membro nio cumprir os requisitos constantes de um ou de ambos estes critdrios,

a Comisslo preparard um relat6rio. 0 relat6rio da Comissio analisard igualmente se o d6fice

orqamental excede as despesas pdblicas de investimento e tomard em consideraq;o todos os outros

factores pertinentes, incluindo a situaqAo econ6mica e orqamental a m6dio prazo desse Estado-

membro.

A Comissio pode ainda preparar um relat6rio se, apesar de os requisitos estarem a ser preenchidos

de acordo corn os critdrios enunciados, for de opinido de que existe um risco de dfice excessivo em

determinado Estado-membro.

4. 0 Comitd a que se refere o artigo 109*-C formularg um parecer sobre o relat6rio da Comisslo.

5. Se a Comisslo considerar que em determinado Estado-membro existe ou poderh ocorrer um ddfice

excessivo, enviarg um parecer ao Conselho.

6. 0 Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob recomenda ;o da Comissio, e tendo

considerado todas as observaq:es que o Estado-membro interessado pretenda fazer, decidirl, depois

de ter avaliado globalmente a situaq;o, se existe ou nso um d6fice excessivo.

7. Sempre que, nos termos do n0 6, o Conselho decida que existe um ddfice excessivo, dirigird

recomenda;Oes ao Estado-membro em causa corn o objectivo de por fim kquela situaqo num dado

prazo. Ser prejufzo do disposto no no 8, essas recomendaq6es nAo serao tornadas pdblicas.

8. Sempre que verificar que, na sequencia das suas recomendaq;6es, nio foram tomadas medidas

eficazes no prazo estabelecido, o Conselho pode tornar plblicas as suas recomenda,6es.

9. Se um Estado-membro persistir em nbo p6r em pritica as recomenda,6es do Conselho, este pode

decidir notificar esse Estado-membro para, num dado prazo, tomar medidas destinadas a reduzir o

d~fice para um nfvel que o Conselho considere necessgrio para obviar I situagio.

Nesse caso, o Conselho pode pedir ao Estado-membro em causa que Ihe apresente relat6rios de

acordo corn um calenddrio especffico, a fim de analisar os esforos de ajustamento desse Estado-

membro.

10. 0 direito de intentar ac1,6es previsto nos artigos 1690 e 1700 nbo pode ser exercido no Ambito

dos n~s 1 a 9 do presente artigo.
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11. Se um Estado-membro nio cumprir uma decislo tomada nos termos do n° 9, o Conselho pode

decidir aplicar, ou eventualmente intensificar, urna ou mais das seguintes medidas:

- exigir que o Estado-membro em causa divulgue informar6es complementares, a determinar pelo

Conselho, antes de emitir obrigag6es e tftulos;

- convidar o Banco Europeu de Investimento a reconsiderar a sua polftica de emprdstimos em

relaqAo ao Estado-membro em causa;

- exigir do Estado-membro em causa a constituiqlo, junto da Comunidade, de um depdsito nio

remunerado de montante apropriado, atd que, na opiniAo do Conselho, o ddfice excessivo tenha

sido corrigido;

- impor multas de importfncia apropriada.

o Presidente do Conselho informarA o Parlamento Europeu das decis6es tomadas.

12. 0 Conselho revogarl parte ou a totalidade das decis6es a que se referem os ns 6 a 9 e 11 na

medida em que considere que o ddfice excessivo no Estado-membro em causa foi corrigido. Se o

Conselho tiver previamente tornado pdblicas as suas recomendac~es, deve, logo que a decisso

tomada ao abrigo do n0 8 tiver sido revogada, fazer uma declaraqAo pdblica de que deixou de existir

um d~fice excessivo no Estado-membro em causa.

13. Ao tomar as decis6es do Conselho a que se referem os n~s 7 a 9, 11 e 12, este delibera sob

recomendaglo da Comisslo, por maioria de dois terqos dos votos dos seus membros, ponderados nos

termos do n0 2 do artigo 1480, corn exclusAo dos votos do representante do Estado-membro em

causa.

14. 0 Protocolo relativo ao procedimento aplicAvel em caso de d6fice excessivo, anexo ao presente

Tratado, contdm outras disposio6es relacionadas corn a aplicaqAo do procedimento descrito no presente

artigo.

0 Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da ComissAo, e apds consulta do do

Parlamento Europeu e do BCE, aprovarA as disposio6es apropriadas, que substituirao o referido

Protocolo.
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Sem prejufzo das demais disposic6es do presente ndmero, o Conselho, deliberando por maioria

qualificada, sob proposta da Comissio, e ap6s consuita do Parlamento Europeu, estabelecerd, atd de

1 de Janeiro de 1994, regras e definivSes para a aplicagio das disposivoes do citado Protocolo.

CAPf7TJLO 11

A POLfITCA MONETARIA

ARTIGO 1050

1. 0 objectivo primordial do SEBC 6 a manutenqSo da estabilidade dos pregos. Sem prejufzo do

objectivo da estabilidade dos pregos, o SEBC apoiarl as polfticas econ6micas gerais na Comunidade

tendo em vista contribuir para a realizacio dos objectivos da Comunidade tal como se encontram

definidos no artigo 20. 0 SEBC actuarl de acordo corn o princfpio de uma economia de mercado

aberto e de Iivre concorrencia, incentivando a repartigio eficaz dos recursos e observando os

princfpios definidos no artigo 3-A.

2. As atribuiq3es fundamentais cometidas ao SEBC slo:

- a definiggo e execugio da polftica monettria da Comunidade;

- a realizaqIo de operaq6es cambiais compatfveis com o disposto no artigo 1090;

- a detenqio e gesto das reservas cambiais oficiais dos Estados-membros;

- a promoqlo do born funcionamento dos sistemas de pagamentos.

3. 0 terceiro travesslo do n* 2 nio obsta I detenglo e gestio, pelos governos dos Estados-membros,

de saldos de tesouraria em divisas.

4. 0 BCE serd consultado:

- sobre qualquer proposta de acto comunitirio nos domfnios das suas atribuiq6es;

- pelas autoridades nacionais sobre qualquer projecto de disposiqlo legal nos domfnios das suas

atribuig6es, mas nos limites e condiq6es definidos pelo Conselho de acordo com o procedimento

previsto no n° 6 do artigo 1060.

o BCE pode apresentar pareceres sobre quest6es do ambito das suas atribuivoes s competentes

Institui,6es ou organismos da Comunidade ou Is autoridades nacionais.
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5. 0 SEBC contribuirl para a boa conduqio das polfticas desenvolvidas pelas autoridades

competentes no que se refere A supervislo prudencial das instituiqaes de cr~dito e A estabilidade do

sistema financeiro.

6. 0 Conselho, deliberando por unanirnidade, sob proposta da Comissio e ap6s consulta do BCE,

e depois de ter recebido parecer favorivel do Parlamento Europeu, pode conferir ao BCE atribui,6es

especfficas no que diz respeito As poifticas relativas I supervislo prudencial das institui,6es de cr6dito

e de outras instituiq6es financeiras, corn excepqio das empresas de seguros.

ARTIGO 1050 -A

1. 0 BCE tern o direito exclusivo de autorizar a emisslo de notas de banco na Comunidade. 0 BCE

e os bancos centrais nacionais podem emitir essas notas. As notas de banco emitidas pelo BCE e pelos

bancos centrais nacionais slo as tdnicas corn curso legal na Comunidade.

2. Os Estados-membros podem ernitir moedas metdlicas, sem prejufzo da aprovaqio pelo BCE do

volume da respectiva emissAo. 0 Conselho, deliberando de acordo com o procedimento previsto no

artigo 189 0 -C e apds consulta do BCE, pode adoptar medidas para harmonizar as denominar6es e

especificaq6es t6cnicas de todas as moedas metdlicas destinadas A circulaqlo, na nedida do necessrio

para permitir a sua ficil circulaqAo dentro da Comunidade.

ARTIGO 1060

1. 0 SEBC 6 constitufdo pelo BCE e pelos bancos centrais nacionais.

2, 0 BCE tern personalidade jurfdica.

3. 0 SEBC 6 dirigido pelos 6rglos de decisio do BCE, que sio o Conselho do BCE e a Cornissio

Executiva.

4. Os Estatutos do SEBC constam de urn Protocolo anexo ao presente Tratado.

5. Os artigos 50.1, 50'2, 50.3, 170 , 180, 190.1, 220, 230, 240, 260, 320.2, 320.3, 320.4, 32.6,
330.1 a) e 360 dos Estatutos do SEBC podern ser alterados pelo Conselho, deliberando quer por

maioria qualificada, sob recornendaqio do BCE, apds consulta da Cornisslo, quer por unanimidade,
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sob proposta da Comissao e apds consulta do BCE. Em qualquer dos casos 6 necessArio o parecer

favorAvel do Parlamento Europeu.

6. 0 Conselho, deliberando por maioria qualificada, quer sob proposta da Comissao e apds consulta

do Parlamento Europeu e do BCE, quer deliberando sob recomendaqlo do BCE e apds consulta do

Parlamento Europeu e da Comissio, adoptard as disposi;6es a que se referem os artigos 40, 50.4,

190.2, 20-, 280.1, 290.2, 300.4 e 340.3 dos Estatutos do SEBC.

ARTIGO 1070

No exercfcio dos poderes e no cumprimento das atribuiq6es e deveres que Ihes slo conferidos pelo

presente Tratado e pelos Estatutos do SEBC, o BCE, os bancos centrais nacionais, ou qualquer

membro dos respectivos drglos de decislo nio podem solicitar ou receber instruqi6es das Instituiq6es

ou organismos comunitArios, dos governos dos Estados-membros ou de qualquer outra entidade. As

Instituioes e organismos comunitIrios, bern como os governos dos Estados-membros, comprometem-

se a respeitar este princfpio e a nio procurar influenciar os membros dos 6rglos de decisto do BCE

ou dos bancos centrais nacionais no exercfcio das suas funvoes.

ARTIGO 1080

Cada um dos Estados-membrds assegurard, o mais tardar att I data da instituigio do SEBC, a

compatibilidade da respectiva legislaio nacional, incluindo os estatutos do seu banco central nacional,

corn o presente Tratado e corn os Estatutos do SEBC.

ARTIGO 108 0-A

1. Para o desempenho das atribuio6es cometidas ao SEBC, o BCE, de acordo corn as disposio6es

do presente Tratado e nas condioes definidas nos Estatutos do SEBC:

- adopta regulamentos na medida do necessirio para o exercfcio das funo6es definidas no primeiro

travessio do artigo 30.1, nos artigos 190.1, 220 ou 250.2 dos Estatutos do SEBC, e nos casos

previstos nos actos do Conselho a que se refere o n° 6 do artigo 1060;

- toma as decis6es necessgrias para o desempenho das atribuiq6es cometidas ao SEBC ao abrigo

do presente Tratado e dos Estatutos do SEBC;

- formula recomendag6es e emite pareceres.
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2. 0 regulamento tern caricter geral. It obrigatdrio em todos os seus elementos e directamente

aplicivel em todos os Estados-membros.

As recomenda6es e os pareceres nAo sAo vinculativos.

A decislo 6 obrigat6ria em todos os seus elementos para os destinatArios que designar.

Os artigos 1900, 1910 e 1920 slo aplic:veis aos regulamentos e decis6es do BCE.

O BCE pode decidir publicar as suas decis6es, recomendaes e pareceres.

3. Nos limites e condioes fixados pelo Conselho, de acordo com o procedimento previsto no n* 6

do artigo 1060, o BCE pode aplicar multas ou san,6es pecunidrias temporArias Is empresas em caso

de incumprimento de obriga6es decorrentes dos seus regulamentos e decis6es.

ARTIGO 1090

1. Em derrogaqio do disposto no artigo 2280, o Conselho, deliberando por unanimidade, sob

recomenda;Ao do BCE ou da Comisslo e apds consulta do BCE, numa tentativa para chegar a urn

consenso com este dltimo, compatfvel com o objectivo da estabilidade dos preos, e apds consulta do

Parlamento Europeu, de acordo com os mecanismos processuais referidos no n0 3, pode celebrar

acordos formais relativos a urn sistema de taxas de cambio do ECU em rela;Ao Is moedas nao

comunitArias. 0 Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob recomendaqlo do BCE ou da

Comissao e ap6s consulta do BCE, numa tentativa para chegar a um consenso com este diltimo

compatfvel com o objectivo da estabilidade dos preos, pode adoptar, ajustar ou abandonar as taxas

centrais do ECU no sistema de taxas de ctmbio. 0 Presidente do Conselho informarl o Parlamento

Europeu Icerca da adop;Ao, ajustamento ou abandono das taxas centrais do ECU.

2. Na falta de um sistema de taxas de cambio em relaclo a uma ou mais moedas nio comunitArias

a que se refere o no 1, o Conselho, deliberando por maioria qualificada, quer sob recomendagio da

Comisslo e apds consulta do BCE, quer sob recomenda;Ao do BCE, pode formular orientag6es gerais

para uma polftica de taxas de cAmbio em relagAo a essas moedas. Essas orientagdes gerais nio podem

prejudicar o objectivo primordial do SEBC de manutenqAo da estabilidade dos pregos.

3. Em derroga ;o do disposto no artigo 2280, sempre que a Comunidade tiver de negociar acordos

relativos a quest6es monetirias ou ao regime cambial corn um ou mais Estados ou organiza;6es

internacionais, o Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob recomendaq;o da Comisslo, e

ap6s consulta do BCE, decide sobre os mecanismos para a negocia;Ao e para a celebra ;o dos
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referidos acordos. Esses mecanismos devem assegurar que a Comunidade expresse uma posiqlo dnica.

A Comisslo serd plenamente associada a essas negociages.

Os acordos celebrados de acordo com o presente ndmero vinculam as Instituioes da Comunidade,

o BCE e os Estados-membros.

4. Sem prejufzo do disposto no n0 1, o Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta

da Comissio e apds consulta do BCE decide sobre a posigio da Comunidade ao nfvel internacional

relativamente Is quest6es que se revistam de especial interesse para a Unigo Econ6mica e MonetAria

e, deliberando por unanimidade, decide sobre a sua representaggo de acordo corn a repartiqlo de

competencias prevista nos artigos 1030 e 1050.

5. Sem prejufzo da competencia comunitAria e dos acordos da Comunidade relativos I Unilo

Econ6drica e MonetAria, os Estados-membros podem negociar nas instincias internacionais e celebrar

acordos internacionais.

CAPITULO III

DISPOSICOES INSTITUCIONAIS

Artigo 109°-A

1. 0 Conselho do BCE 6 composto pelos membros da ComissAo Executiva do BCE e pelos

governadores dos bancos centrais nacionais.

2. a) A Comissla Executiva 6 composta pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e por quatro vogais.

b) 0 Presidente, o Vice-Presidente e os vogais da Comisslo Executiva slo nomeados, de entre

personalidades de reconhecida competencia e corn experiencia profissional nos domfnios

monetArio ou bancdrio, de comum acordo, pelos governos dos Estados-membros, a nfvel de

Chefes de Estado ou de Governo, sob recomendaq~o do Conselho e ap6s este ter consultado

o Parlamento Europeu e o Conselho do BCE.

A duraq o do respectivo mandato 6 de oito anos, n1o renovgveis.

S6 nacionais dos Estados-membros podem ser membros da Comissio Executiva.
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Artigo 109°-B

1. 0 Presidente do Conselho e um membro da Comisslo podem participar, ser direito de voto, nas

reunioes do Conselho do BCE.

o Presidente do Conselho pode submeter moo6es I deliberaq-o do Conselho do BCE.

2. 0 Presidente do BCE serd convidado a participar nas reuni6es do Conselho sempre que este

delibere sobre quest6es relativas aos objectivos e atribuioes do SEBC.

3. 0 BCE enviard anualmente ao Parlamento Europeu, ao Conselho, I Comisslo e ainda ao

Conselho Europeu um relatdrio sobre as actividades do SEBC e sobre a polftica monetiria do ano

anterior e do ano em curso. 0 Presidente do BCE apresentard esse relat6rio ao Conselho e ao

Parlamento Europeu, que, corn base nesse relat6rio, pode proceder a um debate de caricter geral.

o Presidente do BCE e os outros membros da Comissio Executiva podem, a pedido do Parlamento

Europeu ou por sua prdpria iniciativa, ser ouvidos pelas competentes comissdes do Parlamento

Europeu.

Artigo 109*-C

1. Corn o objectivo de promover a coordenaqAo das polfticas dos Estados-membros na medida do

necessgrio ao funcionamento do mercado interno, 6 institufdo um Comitd Monetirio de natureza

consultiva.

.0 Comitd tern as seguintes funoes:

- acompanhar a situa, o monetria e financeira dos Estados-membros e da Comunidade, bern como

o sisterna geral de pagarnentos dos Estados-membros e apresentar regularmente o correspondente

relat6rio ao Conselho e I Comissio;

- formular pareceres, quer a pedido do Conselho ou da Comisslo, quer por iniciativa prdpria,

destinados a estas Instituig6es;

- sem prejufzo do disposto no artigo 1510, contribuir para a preparaqao dos trabalhos do Conselho

a que se referem os artigos 73 0-F e 73 0 -G, os n's 2, 3, 4 e 5 do artigo 1030, os artigos 103 0 -A,

104--A, 104 0-B, 104"-C, o n0 2 do artigo 109 0-E, o no 6 do artigo 109*-F, os artigos 1090 -H

e 1091-1, o n' 2 do artigo 109*-J e o n* I do artigo 109*-K;
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- examinar, pelo menos ura vez por ano, a situal relativa aos movimentos de capitais e I

liberdade de pagamentos, tal como resultam da aplicaqAo do presente Tratado e das medidas

adoptadas pelo Conselho, devendo este exame englobar todas as medidas respeitantes aos

movimentos de capitais e aos pagamentos; o Comitd informard a Comissio e o Conselho dos

resultados deste exame.

Os Estados-membros e a Comissio nomearlo, cada urn, dois membros do Comitd MonetArio.

2. No infcio da terceira fase 6 institufdo urn Comit6 Econ6mico e Financeiro. 0 Comit6 MonetArio

a que se refere o no 1 6 dissolvido.

O Comitd Econdmico e Financeiro tern as seguintes funq6es:

- formular pareceres, quer a pedido do Conseiho ou da Comissio, quer por iniciativa pr6pria,

destinados a estas Instituiq6es;

- acompanhar a situaqlo econ6mica e financeira dos Estados-membros e da Comunidade e

apresentar regularmente o correspondente relatdrio ao Conselho e A Comissio, nomeadamente

sobre as relavoes financeiras corn parses terceiros e instituiq6es internacionais;

- ser prejufzo do disposto no artigo 151 , contribuir para a preparaq o dos trabalhos do Conseiho

a que se referem os artigos 731-F e 73°-G, os nos 2, 3, 4 e 5 do artigo 1030, os artigos 103 0 -A,

104 0-A, 1040-B, 104 0-C, o n* 6 do artigo 1050, o n0 2 do artigo 105°-A, os nos 5 e 6 do

artigo 1060, os artigos 109*, 1091-H, os n~s 2 e 3 do artigo 1090-1 e o n' 2 do artigo 109 0-K,

os n~s 4 e 5 do artigo 109*-L, e exercer outras funqes consultivas e preparat6rias que Ihe forem

confiadas pelo Conselho;

- examinar, pelo menos uma vez por ano, a situaqio relativa aos movimentos de capitais e k

liberdade de pagamentos, tal como resultam da aplicaqao do Tratado e das medidas do Conselho,

devendo este exame englobar todas as medidas respeitantes aos movimentos de capitais e aos

pagamentos; o Comitd informard a Comissiao e o Conselho dos resultados deste exame.

Os Estados-membros, a ComissAo e o BCE nomearlo, cada urn, no miximo, dois membros do

Comitd.

3. 0 Conselho, deliberando por maioria qualificada sob proposta da Comissio e ap6s consulta do

BCE e do Comitd a que se refere o presente artigo, estabelecerd disposio6es pormenorizadas relativas

I composiqlo do Comitd Econ6mico e Financeiro. 0 Presidente do Conselho informard o Parlamento

Europeu dessa decislo.
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4. Aldm das funo6es previstas no n0 2, o Comitd, se e enquanto existirem Estados-membros que

beneficiem de uma derrogagio nos termos dos artigos 109*-K e 109°-L, acompanhard a situaqio

monetiria e financeira e o sisterna geral de pagamentos desses Estados-membros e apresentarl

regularmente o correspondente relatdrio ao Conselho e I Comissio.

Artigo 1090-D

0 Conselho ou qualquer dos Estados-membros pode solicitar A ComissAo que apresente uma

recomendagAo ou una proposta, conforme o caso, relativamente a quest6es do ambito de aplicagio

do n0 4 do artigo 1030, do artigo 1041-C, corn excep;Ao do seu no 14, dos artigos 1090, 109 0-J,

109"-K e dos n~s 4 e 5 do artigo 109*-L. A ComissAo analisa esse pedido e apresenta sem demora

as suas conclus6es ao Conselho.

CAP[TULO IV

DISPOSI(OES TRANSITORIAS

Artigo 1090-E

I. A segunda fase da realizagio da Unilo Econdmica e MonetAria tern infcio

em 1 de Janeiro de 1994.

2. Antes dessa data:

a) Cada Estado-membro deve:

- adoptar, se necesslrio, medidas adequadas para dar cumprimento Is proibig6es previstas no

artigo 730 -B, sem prejufzo do artigo 73*-E, no artigo 1040 e n" I do artigo 104-A;

- adoptar, se necessirio, tendo em vista permitir a avaliagio prevista na alfnea b), programas

plurianuais destinados a assegurar a convergencia duradoura necessgria I realizagio da Unido

Econ6mica e MonetAria, em especial no que se refere k estabilidade dos pre~os e k solidez das

finangas pdiblicas.

b) 0 Conselho, corn base em relatdrio da Comissio, deve avaliar os progressos alcangados em

matdria de convergencia econ6mica e monetAria, em especial no que diz respeito estabilidade

dos preos e I solidez das finangas pdblicas, bern como os progressos alcanqados corn a aplicaqa

da legislaqio comunitdria relativa ao mercado interno.
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3. 0 disposto no artigo 1040, no no I do artigo 104°-A, no no I do artigo 104°-B e no artigo 1040 -

C, com excepqAo dos seus n~s 1, 9, 11 e 14, 6 aplicAvel a partir do infcio da segunda fase.

o disposto no n0 2 do artigo 103 0 -A, nos n~s 1, 9 e I I do artigo 1040 -C, nos artigos 1050, 1050 -A,

1070, 1090, 1090-A e 109*-B e nos n~s 2 e 4 do artigo 1091-C 6 aplicivel a partir do infcio da

terceira fase.

4. Na segunda fase, os Estados-membros envidarlo esforos para evitar ddfices orqamentais

excessivos.

5. No decurso da segunda fase, cada Estado-membro deve, se for caso disso iniciar o processo

conducente t independ6ncia do seu banco central, nos termos do artigo 1080.

Artigo 109 0 -F

1. No infcio da segunda fase, 6 institufdo e entra em fung6es um Instituto MonetArio Europeu, a

seguir designado por "IME", que tern personalidade jurfdica e 6 dirigido e gerido por um Conselho,

composto por um Presidente e pelos governadores dos bancos centrais nacionais, um dos quais serl

Vice-Presidente.

o Presidente 6 nomeado, de comum acordo, pelos governos dos Estados-membros a ifvel de Chefes

de Estado ou de Governo, sob recomendaqio do Comitd de Governadores dos bancos centrais dos

Estados-membros, a seguir designado por "Comitt de Governadores", ou do Conseiho do IME,

conforme o caso, e apds consulta do Parlamento Europeu e do Conselho. 0 Presidente 6 escolhido

de entre personalidades de reconhecida compet6ncia e corn experiencia profissional nos domfnios

monetArio ou bancirio. S6 pode ser Presidente do IME um nacional dos Estados-membros. 0

Conselho do IME designa o Vice-Presidente.

Os Estatutos do IME constam de urn Protocolo anexo ao presente Tratado.

O Comiti de Governadores 6 dissolvido no infcio da segunda fase.

2. 0 IME deve:

- reforgar a cooperaqAo entre os bancos centrais nacionais;
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- reforqar a coordenaiao das poifticas monetArias dos Estados-membros com o objectivo de garantir
a estabilidade dos pregos;

- supervisar o funcionamento do Sistema Monet9rio Europeu;

- proceder a consultas sobre quest6es da competfncia dos bancos centrais nacionais, que afectem
a estabilidade das institui,6es e mercados financeiros;

- assumir as atribuig6es do Fundo Europeu de CooperaqAo Monetria, que 6 dissolvido; as
modalidades de dissoluq o constam dos Estatutos do IME;

- promover a utilizagao do ECU e supervisar a sua evoluqlo, incluindo o born funcionamento do

respectivo sistema de compensagdo.

3. Para a preparaqao da terceira fase, o IME deve:

- preparar os instrumentos e procedimentos necessdrios para a execuqAo de uma polftica monettria
tinica na terceira fase;

- promover, sempre que necess.rio, a harmonizaqdo das normas e pr~ticas que regulam a recolha,
organizaqAo e divulgagio de estatfsticas no domfnio das suas atribuig6es;

- preparar as normas para as operaq6es a realizar pelos bancos centrais nacionais no quadro do
SEBC;

- promover a eficicia dos pagamentos transnacionais;

- supervisar a preparaqio t6cnica das notas de banco denominadas em ECU.

O mais tardar atd 31 de Dezembro de 1996, o IME definirl o quadro administrativo, organizativo e

logfstico necessk'io para que o SEBC desempenhe as suas atribuig6es na terceira fase. Esse quadro

serd submetido a decislo do BCE, aquando da sua instituiqlo.

4. 0 IME, deliberando por maioria de dois tergos dos membros do respectivo Conselho, pode:

- formular pareceres ou recomenda,6es sobre a orientarAo global das poifticas moneikia e cambial,
bern como sobre as medidas a elas relativas adoptadas em cada Estado-membro;

Vol, 1759, 1-30615



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis

- apresentar pareceres ou recomendag6es aos governos e ao Conselho sobre polfticas que possam

afectar a situaqio monet~ria interna ou externa na Comunidade e, em especial, o funcionamento

do Sistema Monetirio Europeu;

- formular recomendares As autoridades monetdrias dos Estados-membros sobre a conduglo das

respectivas polfticas monetArias.

5. 0 IME, deliberando por unanimidade, pode decidir tornar pdblicos os seus pareceres e

recomenda~es.

6. 0 IME serd consultado pelo Conselho sobre qualquer proposta de acto comunitArio no domfnio

das suas atribuig6es.

Nos limites e condies fLxados pelo Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da

Comissio e apds consulta, conforme o caso, do Parlamento Europeu e do IME, este serd consultado

pelas autoridades dos Estados-membros sobre qualquer projecto de disposioio regulamentar no

domfnio das suas atribuiqOes.

7. 0 Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da ComissAo e apds consulta do

Parlamento Europeu e do IME, pode conferir ao IME outras atribui,6es relacionadas com a

preparaqAo da terceira fase.

8. Sempre que o presente Tratado atribua um papel consultivo ao BCE, as referencias ao BCE

devern ser entendidas, antes da institui, o do BCE, como referencias ao IME.

Sempre que o presente Tratado atribua um papel consultivo ao IME, as referencias ao IME devem

ser entendidas, atd 1 de Janeiro de 1994, como referencias ao Comitd de Governadores.

9. Durante a segunda fase, a sigla "BCE* utilizada nos artigos 1730, 1750, 1760, 1770, 1800 e 215*

deve ser entendida como uma referancia ao IME.

Artigo 1090-G

A composiqio do cabaz de moedas do ECU permanece inalterada.

A partir do infcio da terceira fase, o valor do ECU 6 irrevogavelmente fixado de acordo corn o

disposto no n" 4 do artigo 109 0-L.
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Artigo 109 0-H

1. Se algurn Estado-membro se encontrar em dificuldades, ou sob grave ameaqa de dificuldades

relativamente A sua balanga de pagamentos, quer estas resultern de urn desequil(brio global da sua

balanca, quer do tipo de divisas de que disp6e, e se tais dificuldades forem susceptfveis de,

designadamente, comprometer o funcionamento do mercado comurn ou a progressiva realizaqlo da

sua polftica comercial comum, a Comissio procederd imediatamente I angise da situaqio desse

Estado, bern como da acqlo que ele empreendeu ou pode empreender, nos termos do presente

Tratado, recorrendo a todos os meios de que disp6e. A Comissio indicard as medidas cuja adopqlo

recomenda ao Estado ern causa.

Se a acqio empreendida por urn Estado-membro e as medidas sugeridas pela Comissio nao se

afigurarem suficientes para remover as dificuldades ou ameaqas de dificuldades existentes, a Comissio

recomendard ao Conselho, ap6s consulta do Comitd a que se refere o artigo 1090 -C, a concessio de

assistencia mltua e os mdtodos adequados para o efeito.

A Comissio manterd o Conselho regularmente informado da situaqAo e da maneira como esta evolui.

2. 0 Conselho, deliberando por maioria qualificada, concederd a assistencia mtltua; adoptard as

directivas ou decis6es, fixando as condic6es e modalidades dessa assist~ncia, que pode assumir,

designadamente, a forma de:

a) Acq~o concertada junto de outras organizaces internacionais a que os Estados-membros podem

recorrer;

b) Medidas necessgrias para evitar desvios de trAfego, sempre que o Estado em dificuldades

mantenha ou restabelega restrioes quantitativas relativamente a pafses terceiros;

c) Concessao de cr~ditos limitados por parte de outros Estados-membros, sob condiqlo de que estes

d~ern o seu acordo.

3. Se a assistancia mrttua recomendada pela Comissio nio for concedida pelo Conselho ou

se a assist~ncia miitua concedida e as medidas tomadas forem insuficientes, a Comisslo

autorizard o Estado em dificuldades a tomar medidas de protecqio, de que fixard as condioes

e modalidades.
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0 Conselho, deliberando por maioria qualificada, pode revogar esta autorizaqAo e modificar
estas condioes e modalidades.

4. Sem prejufzo do disposto no n* 6 do artigo 109 0-K, o presente artigo deixa de ser

aplicAvel a partir do infcio da terceira fase.

ARTIGO 1090-1

1. Em caso de crise sdbita na balanga de pagamentos e se nAo for imediatamente tomada uma

decislo, na acepqAo do n0 2 do artigo 109*-H, o Estado-membro em causa pode, a tftulo

cautelar, tomar as medidas de protecqio necessgrias. Estas devem provocar o mfnimo de

perturbaq6es no funcionamento do mercado comum e nao exceder o estritamente indispensivel

para sanar as dificuldades sdbitas que se tenham manifestado.

2. A Comissio e os outros Estados-membros devem ser informados destas medidas de

protecq~o, o mais tardar no momento da sua entrada em vigor. A Comissio pode recomendar

ao Conselho a concesslo de assistencia miitua nos termos do artigo 1091-H.

3. Sob parecer da Comissio e apds consulta do Comitd a que se refere o artigo 1091-C, o

Conselho, deliberando por maioria qualificada, pode decidir que o Estado em causa deve

modificar, suspender ou suprimir as medidas de protecglo acima referidas.

4. Sem prejufzo do disposto no n* 6 do artigo 109 0-K, o presente artigo deixa de ser

aplicivel a partir do infcio da terceira fase.

ARTIGO 1090 -J

1. A Comisslo e o IME apresentarlo relat6rios ao Conselho sobre os progressos alcanqados

pelos Estados-membros no cumprimento das suas obrigaoes relativas A realizaqlo da Unilo

Econ6mica e MonetAria. Esses relatdrios devem conter um estudo da compatibilidade da

legislaqAo nacional de cada Estado-membro, incluindo os estatutos do seu banco central

nacional, corn o disposto nos artigos 1070 e 1080 do presente Tratado e nos Estatutos do
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SEBC. Os relatdrios analisarao igualmente a realizaqAo de um elevado grau de convergencia

sustentada, corn base na observIncia, por cada Estado-membro, dos seguintes critdrios:

- a realizaqlo de um elevado grau de estabilidade dos preos, que serd expresso por uma

taxa de inflaoo que esteja prdxima da taxa, no mrximo, dos trAs Estados-membros corn

melhores resultados em termos de estabilidade dos pre4os;

- a sustentabilidade das suas finangas pdblicas, que serd traduzida pelo facto de ter alcangado

uma situalo orqamental sem ddfice excessivo, determinado nos termos do no 6 do

artigo 104 0 -C;

- a observAncia, durante pelo menos dois anos, das margens normais de flutuavio previstas

no mecanismo de taxas de cAmbio do Sistema MonetArio Europeu, ser ter procedido a

uma desvalorizaqio em relaqlo I moeda de qualquer outro Estado-membro;

- o carActer duradouro da convergencia alcanqada pelo Estado-membro e da sua participalao

no mecanismo de taxas de cambio do Sistema MonetArio Europeu deve igualmente

reflectir-se nos nfveis das taxas de juro a Iongo prazo.

Os quatro critdrios a que se refere o presente ndmero e os respectivos perfodos durante os quais

devem ser respeitados vem desenvolvidos num Protocolo anexo ao presente Tratado. Os

relat6rios da ComissAo e do IME devem ter, de igual modo, em conta o desenvolvimento do

ECU, os resultados da integragio dos mercados, o nfvel e a evoluggo da balanqa de transac,6es

correntes e a anglise da evoluglo dos custos unitdrios de trabalho e de outros fndices de precos.

2. Com base nestes relatdrios, o Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob

recomendailo da ComissAo, avaliar:

- relativamente a cada Estado-membro, se preenche as condi,6es necessirias para a adopqAo

de uma moeda dnica;

- se a maioria dos Estados-membros preenche as condiges necessArias para a adopqio de

uma moeda dnica,

e transmitird, sob a forma de recomendagio, as suas conclus6es ao Conselho, reunido a nfvel

de Chefes de Estado ou de Governo. 0 Parlamento Europeu serA consultado e transmitird o seu

parecer ao Conselho, reunido a nfvel de Chefes de Estado ou de Governo.
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3. Tendo em devida conta os relat6rios a que se refere o nO I e o parecer do Parlamento

Europeu a que se refere o n0 2, o Conselho, reunido a nfvel de Chefes de Estado ou de

Governo, deliberando por maioria qualificada, o mais tardar atd 31 de Dezembro de 1996:

- decidird, corn base nas recomendaq6es do Conselho a que se refere o no 2, se a maioria

dos Estados-membros satisfaz as condir6es necessgrias para a adopq~o de uma moeda

tinica;

- decidirl se 6 conveniente que a Comunidade passe para a terceira fase,

e, em caso afirmativo,

- fixard a data para o infcio da terceira fase.

4. Se, no final de 1997, nio tiver sido fixada a data para o infcio da terceira fase, esta tern

infcio em 1 de Janeiro de 1999. Atd de I de Julho de 1998, o Conselho, reunido a nfvel de

Chefes de Estado ou de Governo, e depois de repetido o procedimento previsto nos n~s I e 2,

corn excepqo do segundo travesslo do n* 2, tendo em conta os relat6rios a que se refere o

no 1 e o parecer do Parlamento Europeu, e deliberando por maioria qualificada, corn base nas

recomendagdes do Conseiho a que se refere o no 2, confirmarl quais os Estados-membros que

satisfazern as condic6es necessgrias para a adopqto de ura moeda tlnica.

ARTIGO 1090-K

1. Se tiver sido tomada a decisio de fixar a data, de acordo corn o disposto no n* 3 do

artigo 109 0-J, o Conselho, corn base nas suas recomendar6es a que se refere o no 2 do artigo

1090 -J, deliberando por maioria qualificada, sob recomendagio da Comissio, decidirA se alguns

Estados-membros e, em caso afirmativo, quais, devem beneficiar de uma derrogaqAo tal como

definida no no 3 do presente artigo. Esses Estados-membros serlo adiante designados por

'Estados-membros que beneficiam de uma derrogao*o.

Se o Conselho tiver confirmado quais os Estados-membros que satisfazem as condigbes

necessirias para a adopqbo de ura moeda dnica, de acordo corn o disposto no n* 4 do

artigo 109*-J, os Estados-membros que no satisfagam essas condi,6es beneficiarlo de uma

derrogaglo tal como definida no n* 3 do presente artigo. Esses Estados-membros serbo adiante

designados por "Estados-membros que beneficiam de uma derrogaqgo'.
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2. Pelo menos de dois em dois anos, ou a pedido dc um Estado-membro que beneficie de

urna derroga, o, a Comisslo e o BCE apresentarlo relat6rios ao Conselho, de acordo corn o

procedimento previsto no n* 1 do artigo 1091-J. Ap6s ter consultado o Parlamento Europeu
e debatido a questiA no Conselho, reunido a nivel de Chefes de Estado ou de Governo, o

Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da ComissAo, decidird quais sio
os Estados-membros que beneficiam de uma derrogaqlo que preenchem as condi;6es
necessIrias corn base nos critdrios fixados no n* I do artigo 109*-J, e revogard as derrogag6es

dos Estados-membros em causa.

3. A derroga;Ao prevista no no I implica que os seguintes artigos nio sejam aplicAveis ao

Estado-membro em causa: n~s 9 e I1 do artigo 104*-C, nos 1, 2, 3 e 5 do artigo 1050,

artigos 105'-A, 108*-A, 1090 e n0 2, alfnea b) do artigo 109*-A. A excluslo desse Estado-

membro e do seu banco central nacional dos direitos e obriga,6es no Imbito do SEBC consta

do Capftulo IX dos Estatutos do SEBC.

4. Nos n's 1, 2 e 3 do artigo 1050, nos artigos 105*-A, 108*-A, 1090 e no n0 2, afnea b),

do artigo 109*-A, por "Estados-membros" deve entender-se "Estados-membros que nao
beneficiam de uma derrogalo".

5. Os direitos de voto dos Estados-membros que beneficiem de ulna derrogaqlo serso

suspensos em relagAo s decisdes do Conselho a que se referem os artigos do presente Tratado

enumerados no no 3. Neste caso, em derrogaqAo do disposto no artigo 1480 e no n* I do
artigo 189*-A, a maioria qualificada 6 definida como dois teros dos votos dos representantes

dos Estados-membros que niA beneficiam de uma derrogaqAo, ponderados de acordo corn o

disposto no n0 2 do artigo 1480, e 6 exigida a unanimidade desses Estados-membros para todos

os actos que exijam unanimidade.

6. 0 disposto nos artigos 109*-H e 1090-I continua a ser aplic~vel aos Estados-membros que

beneficiam de uma derrogalo.

ARTIGO 1090 -L

1. Imediatamente apds ter sido tomada a decislo sobre a data de infcio da terceira fase, nos
termos do disposto no n0 3 do artigo 109*-J ou, se for esse o caso, imediatamente ap6s

1 de Julho de 1998:

- o Conselho adoptard as disposiqes a que se refere o no 6 do artigo 1060;
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- os governos dos Estados-membros que nio beneficiem de ura derrogagio nomearlo, de

acordo com o procedimento previsto no artigo 500 dos Estatutos do SEBC, o Presidente,

o Vice-Presidente e os vogais da Comisslo Executiva do BCE. Se existirem Estados-
-membros que beneficiem de ura derrogaqlo, o nlmero de membros da Comisso

Executiva pode ser menor que o previsto no artigo 11. 1 dos Estatutos do SEBC, mas en

caso algum serd inferior a quatro.

Logo que a Comissio Executiva for nomeada, o SEBC e o BCE consideram-se institufdos e

devern preparar-se para o seu pleno funcionamento de acordo com as disposig6es do presente

Tratado e dos Estatutos do SEBC. 0 pleno exercfcio das suas compet4ncias tern infcio no

primeiro dia da terceira fase.

2. Logo que o BCE esteja institufdo, assumirl, se necessArio, as atribuiq6es do IME. 0 IME

entra em liquidagio aquando da instituig5o do BCE; as modalidades de liquidaqlo constam dos

Estatutos do IME.

3. Sem prejufzo do disposto no n0 3 do artigo 1060 do presente Tratado, se e enquanto

existirem Estados-membros que beneficiern de ura derrogargo, o Conselho Geral do BCE a

que se refere o artigo 450 dos Estatutos do SEBC constitui um terceiro 6rgiLo de decislo do

BCE.

4. Na data de infcio da terceira fase, o Conselho, deliberando por unanimidade dos Estados-

-membros que nio beneficiem de ura derrogaqAo, sob proposta da Comissio, e apds consulta

do BCE, determina as taxas de conversiao s quais as suas moedas ficam irrevogavelmente

fixadas e as taxas, irrevogavelmente fixadas, a que o ECU substitui essas moedas, e o ECU

serd ura moeda de direito prdprio. Esta medida, sd por si, nio modifica o valor externo do

ECU. 0 Conselho, deliberando segundo o mesmo procedimento, toma igualmente as outras

medidas necess.rias para a ripida introduoio do ECU como moeda dnica desses Estados-

-membros.

5. Se, de acordo corn o procedimento previsto no n* 2 do artigo 1091-K, for decidido

revogar uma derrogaggo, o Conselho, deliberando por unanimidade dos Estados-membros que

nio beneficiam de ura derrogagAo e do Estado-membro em causa, sob proposta da Comissio

e apds consulta do BCE, fixa a taxa I qual o ECU substitui a moeda do Estado-membro em

causa e torna as outras medidas necessirias para a introduglo do ECU como moeda inica no

Estado-membro em causa.
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ARTIGO 109 0 -M

1. Atd ao infcio da terceira fase, cada Estado-membro tratard a sua polftica cambial como

uma questAo de interesse comum. Ao faze-Io, os Estados-membros terlo em conta a experiencia

adquirida no Arnbito da cooperagio no Sistema Moneturio Europeu (SME) e corn a evolugao

do ECU, respeitando as competancias existentes.

2. A partir do infcio da terceira fase e enquanto existirem Estados-membros que beneficiem

de uma derrogagio, aplica-se I polftica cambial desses Estados-membros, por analogia, o

disposto no n* 1.

26) Na Parte III, Tftulo II, o tftulo do Capftulo IV passa a ter a seguinte redacqAo:

"TIfTULO VII

A polftica comercial comum"

27) Pt revogado o artigo I11.

28) 0 artigo 1130 passa a ter a seguinte redacio:

"ARTIGO 1130

1. A polftica comercial comum assenta em princfpios uniformes, designadamente no que diz

respeito ks modifica;6es pautais, I celebraqio de acordos pautais e comerciais, I uniformizaqao

das medidas de liberalizagio, I polftica de exportavk,, bern como Ss medidas de protecgio do

comdrcio, tais como as medidas a tomar em caso de "dumping" e de subvenqdes.

2. Tendo em vista a execugio desta polftica comercial comum, a Comisslo submeterl

propostas ao Conselho.

3. Quando devam ser negociados acordos corn um ou mais Estados ou organiza~ges

internacionais, a Comisslo apresentarl, para o efeito, recomendag6es ao Conselho, que a

autorizard a encetar as negociaves necess~rias.

Vol. 1759. 1-30615



1993 United Nations - Treaty Series - Nations Unies - Recueil des Traitks 309

A Comisslo, no Anbito das directivas que o Conselho lhe pode dirigir, conduzird estas

negociaq es, consultando para o efeito um Comitd especial designado pelo Conselho para a

assistir nessas fun;6es.

Slo aplicAveis as disposic6es pertinentes do artigo 2280.

4. No exercfcio da compet~ncia que Ihe 6 atribufda no presente arigo, o Conselho delibera

por maioria qualificada*.

29) It revogado o artigo 1140.

30) 0 artigo 1150 passa a ter a seguinte redaclo:

"ARTIGO 1150

A tim de garantir que a execuqlo das medidas de polftica comercial, adoptadas nos termos do

presente Tratado por qualquer Estado-membro, nAo seja impedida por desvios de trffego, ou

sempre que haja disparidades nessas medidas que provoquem dificuldades econ6micas em um

ou mais Estados, a Comisslo recomendard os mdtodos a empregar pelos outros Estados-

-membros para prestarem a cooperaIo necessria. Na falta dessa cooperaq o, a ComissAo pode

autorizar os Estados-membros a tomarem as medidas de protecglo necessgrias, de que fixard

as condig6es e modalidades.

Em caso de urgencia, os Estados-membros devem pedir autorizagio b Comisslo, que se

pronunciard no mais curto prazo, para tomarem eles pr6prios as medidas necessArias,

notificando-as em seguida aos outros Estados-membros. A Comisslo pode decidir, em qualquer

momento, que os Estados-membros em causa devem modificar ou revogar as medidas tomadas.

Devem ser prioritariamente escolhidas as medidas que provoquem o mfnimo de perturba,6es

no funcionamento do mercado comum."

31) It revogado o artigo 1160.

Vol. 1759, 1-30615



310 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1993

32) Na Parte III, o tftulo do Tftulo III passa a ter a seguinte redacoo:

"TiTULO VI

A polftica social, a educaclo,

a formaqo profissional e a juventude"

33) No n* 2 do artigo 118*-A, o primeiro parfgrafo passa a ter a seguinte redacoAo:

"2. Para contribuir para a realizagio do objectivo previsto no no 1, o Conselho, deliberando

de acordo corn o procedimento previsto no artigo 189*-C, e apds consulta do Comitd

Econ6mico e Social, adopta por meio de directiva as prescrioes mfnimas progressivamente

aplicAveis, tendo em conta as condiqdes e regulamentagoes tdcnicas existentes em cada Estado-

membro."

34) 0 artigo 1230 passa a ter a seguinte redacflo:

"ARTIGO 1230

A fim de melhorar as oportunidades de emprego dos trabalhadores no mercado interno e

contribuir assim para uma melhoria do nfvel de vida, 6 institufdo um Fundo Social Europeu,

nos termos das disposi 6es seguintes, que tern por objectivo promover facilidades de emprego

e a mobilidade geogrifica e profissional dos trabahadores na Comunidade, bern como facilitar

a adaptaqio s mutag6es industriais e I evoluqao dos sistemas de produqao, nomeadamente

atravds da formaglo e da reconverslo profissionais."

35) 0 artigo 1250 passa a ter a seguinte redacoio:

"ARTIGO 1250

0 Conselho, deliberando de acordo corn o procedimento previsto no artigo 189 0 -C e apds

consulta do Comitd Econ6mico e Social, adoptarl as decisdes de aplicaqAo relativas ao Fundo

Social Europeu."
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36) Os artigos 1260, 1270 e 1280 passam a ter a seguinte redacvAo:

"CAPfTULO III

A EDUCACAO, A FORMAfAO PROFISSIONAL E A JUVENTUDE

ARTIGO 1260

1. A Comunidade contribuird para o desenvolvimento de uma educaglo de qualidade,

incentivando a cooperagio entre Estados-membros e, se necessgrio, apoiando e completando

a sua acko, respeitando integralmente a responsabilidade dos Estados-membros pelo conteddo

do ensino e pela organiza;Ao do sistema educativo, bern como a sua diversidade cultural e

lingufstica.

2. A acq2o da Comunidade tern por objectivo:

- desenvolver a dimenslo europeia na educa;4o, nomeadamente atrav~s da aprendizagem

e divulgaqto das Ifnguas dos Estados-membros;

- incentivar a mobilidade dos estudantes e dos professores, nomeadamente atravds do

incentivo ao reconhecimento acaddmico de diplomas e perfodos de estudo;

- promover a cooperaqio entre estabelecimentos de ensino;

- desenvolver o intercAmbio de informaq6es e experi~ncias sobre quest~es comuns aos

sistemas educativos dos Estados-membros;

- incentivar o desenvolvimento do intercAmbio de jovens e animadores s6cio-educativos;

- estimular o desenvolvimento da educagio A disthncia.

3. A Comunidade e os Estados-membros incentivarlo a cooperaggo corn pafses terceiros e

corn as organizages internacionais competentes em matdria de educa;Ao, especialmente com

o Conselho da Europa.
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4. Para contribuir para a realizaqio dos objectivos a que se refere o presente artigo, o

Conselho adopta:

- deliberando de acordo corn o procedimento previsto no artigo 1891-B, e apds consulta do

Comit6 Econ6mico e Social e do Comitd das Regi~es, acq6es de incentivo, corn excluslo

de qualquer harmonizaqio das disposirdes legislativas e regulamentares dos Estados-

-membros;

- deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comissio, recomendagSes.

ARTIGO 1270

1. A Comunidade desenvolve uma polftica de formaqio profissional que apoie e complete as

acq6es dos Estados-membros, respeitando plenamente a responsabilidade dos Estados-membros

pelo conteddo e pela organizagio da formago profissional.

2. A acq[o da Comunidade tern por objectivo:

- faciitar a adaptaqo s mutaq6es industriais, nomeadamente atravds da formaqao e da

reconverslo profissionais;

- melhorar a formagio profissional inicial e a formagio contfnua, de modo a facilitar a

insergio e a reinserqio profissional no mercado de trabalho;

- facilitar o acesso A formaqo profissional e incentivar a mobilidade de formadores e

formandos, nomeadarnente dos jovens;

- estimular a cooperaggo em matdria de formaqlo entre estabelecimentos de ensino ou de

formaqio profissional e empresas;

- desenvolver o intercxnbio de informag6es e experiencias sobre quest6es comuns aos

sistemas de formaglo dos Estados-membros.

3. A Comunidade e os Estados-membros incentivarlo a cooperaqo corn pafses terceiros e

corn as organizas3es internacionais competentes em matdria de formagio profissional.
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4. 0 Conselho, deliberando de acordo corn o procedimento previsto no artigo 189 0-C, e apds

consulta do Comitd Econdmico e Social, adoptard medidas que contribuam para a realiza;Ao

dos objectivos a que se refere o presente artigo, com excluslo de qualquer hannoniza;Ao das

dispsiq6es legislativas e regulamentares dos Estados-membros.'

37) P. aditado o seguinte texto:

"TiTULO IX
A cultura

ARTIGO 128 0

1. A Comunidade contribuird para o desenvolvimento das culturas dos Estados-membros,
respeitando a sua diversidade nacional e regional, e pondo simultaneamente em evidencia o
patrimdnio cultural comum.

2. A acqAo da Comunidade tem par objectivo incentivar a coopera;Ao entre Estados-membros

e, se necessdrio, apoiar e completar a sua acqio nos seguintes domfnios:

- melhoria do conhecimento e da divulgaqAo da cultura e da histdria dos povos europeus,

- conserva;Ao e salvaguarda do patrim6nio cultural de importAncia europeia,
- intercambios culturais nao comerciais,

- criagio artfstica e literdria, incluindo o sector audiovisual.

3. A Comunidade e os Estados-membros incentivarlo a cooperaqao corn os parses terceiros
e as organizavdes internacionais competentes no domfnio da cultura, em especial com o

Conselho da Europa.

4. A Comunidade tera em conta os aspectos culturais na sua acq~o ao abrigo de outras

dispsi;6es do presente Tratado.

5. Para contribuir para a realiza;Ao dos objectivos a que se refere o presente artigo, o

Conselho adopta:

- deliberando de acordo com o procedimento previsto no artigo 189 0 -B, e ap6s consulta do
Comitd das Regi6es, acq6es de incentivo, com exclusao de qualquer harmonizaqao das
disposi;des legislativas e regulamentares dos Estados-membros. 0 Conselho delibera par

unanimidade ao aplicar o procedimento previsto no artigo 1890 B;

- deliberando par unanimidade, sob propsta da ComissAo, recomendaces."

Vol. 1759, 1-30615



United Nations - Treaty Series a Nations Unies - Recueil des Trait~s

38) Os Tftulos IV, V, VI e VII passam a ter a seguinte redacqio:

TITULO X

A sadde pdblica

ARTIGO 1290

1. A Comunidade contribuird para assegurar um elevado nfvel de protecglo da sadide humana,

incentivando a cooperaio entre os Estados-membros e, se necessArio, apoiando a sua acqio.

A acqAo da Comunidade incidirl na prevenqo de doenqas, principalmente dos grandes flagelos,

incluindo a t6xico-dependtncia, fomentando a investigagio sobre as respectivas causas e formas

de transmisslo, bern como a informaoo e a educagio sanitaria.

As exigencias em matdria de protecqlo da sadide constituem urna componente das demais

polfticas comunitdrias.

2. Os Estados-membros coordenarlo entre si, em articulago corn a Comissio, as suas

polfticas e programas nos domfnios a que se refere o n' 1. A Comissio, em estreito contacto

corn os Estados-membros, pode tomar quaisquer iniciativas adequadas para promover essa

coordenago.

3. A Comunidade e os Estados-membros fornentarlo a cooperagio corn os pafses terceiros

e as organiza~es internacionais competentes no domfnio da satide pdblica.

4. Para contribuir para a realizagio dos objectivos a que se refere o presente artigo, o

Conseiho aprovarl:

- deliberando de acordo corn o procedimento previsto no artigo 189*-B, e ap6s consulta do

Comit6 Ectn6mico e Social e do Comitd das Regi6es, acg6es de incentivo, corn excluslo

de qualquer harmonizaOo das disposioes legislativas e regulamentares dos Estados-

-membros;

- deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comissio, recomendag6es.
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TiTULO XI

A defesa dos consumidores

ARTIGO 129 0 -A

1. A Comunidade contribuird para a realizaqvo de um nfvel elevado de defesa dos

consumidores, atravds de:

a) Medidas adoptadas em aplicaqlo do artigo 1000-A no Ambito da realizaqAo do mercado

interno;

b) Ac~es especfficas de apoio e complemento polftica seguida pelos Estados-membros em

defesa da sadide, da seguranga e dos interesses econ6micos dos consumidores e para Ihes

facultar uma informaqio adequada.

2. 0 Conselho, deliberando de acordo corn o procedimento previsto no artigo 1891-B, e apds

consulta do Comitt Econdmico e Social, adoptard as acoes especfficas previstas na afnea b)

do n* 1.

3. As aco6es adoptadas ao abrigo do no 2 nio obstam a que os Estados-membros mantenhan

ou introduzam medidas de protecgdo mais estritas. Essas medidas devem ser compatfveis corn

o presente Tratado e sergo notificadas A ComissAo.

TiTULO XII

As redes transeuropeias

ARTIGO 129 0-B

1. A fim de contribuir para a realizaqto dos objectivos enunciados nos artigos 7*-A e 130*-A

e de permitir que os cidadlos da Unilo, os operadores econdmicos e as colectividades regionais

e locais beneficiem plenamente das vantagens decorrentes da criagIo de um espaqO sem

fronteiras internas, a Comunidade contribuird para a criaoo e o desenvolvimento de redes

transeuropeias nos sectores das infra-estruturas dos transportes, das telecomunicavSes e da

energia.
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2. No Ambito de um sistema de mercados abertos e concorrenciais, a acAo da Comunidade

terd por objectivo fomentar a interconexao e a interoperabilidade das redes nacionais, bem

como o acesso a essas redes. Terd em conta, em especial, a necessidade de ligar as regi6es

insulares, sem litoral e perifdricas bs regi6es centrais da Comunidade.

ARTIGO 129 0-C

1. A fim de realizar os objectivos enunciados no artigo 129 0 -B, a Comunidade:

- estabelecerd um conjunto de orientaOes que englobem os objectivos, as prioridades e as

grandes linhas das ac,6es previstas no domfnio das redes transeuropeias; essas orienta,6es

identificarlo os projectos de interesse comum;

- realizarg todas as ac~es que possam revelar-se necessArias para assegurar a

interoperabilidade das redes, em especial no domfnio da harmonizagio das normas

tdcnicas;

- pode apoiar os esforos financeiros dos Estados-membros para a realizaglo de projectos

de interesse comum por eles financiados, identificados no Ambito das orienta;6es referidas

no primeiro travesslo, em especial sob a forma de estudos de viabilidade, de garantias de

emprdstimo ou de bonificaes de juros; a Comunidade pode ainda contribuir para o

financiamento de projectos especfficos na Irea das infra-estruturas de transportes, nos

Estados-membros, atravds do Fundo de Coesio, a criar o mais tardar atd

31 de Dezembro de 1993, nos termos do disposto no artigo 130*-D.

A acgio da Comunidade terd em conta a potencial viabilidade econdmica dos projectos.

2. Os Estados-membros coordenargo entre si, em articulaqAo corn a Comissao, as polfticas

desenvolvidas a nfvel nacional que sejam susceptfveis de ter um impacto significativo na
realizaqio dos objectivos enunciados no artigo 129 0 -B. A Comissio, em estreita colaboragio

corn os Estados-membros, pode tomar quaisquer iniciativas necess~rias para promover essa

coordenaio.

3. A Comunidade pode decidir cooperar corn pafses terceiros para promover projectos de

interesse comum e assegurar a interoperabilidade das redes.
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ARTIGO 129 0 -D

As orientaoes a que se refere o no I do artigo 129 0-C serlo adoptadas pelo Conselho,

deliberando de acordo corn o procedimento previsto no artigo 189*-B, e apds consulta do

Comitd Econdmico e Social e do Comit6 das Regi6es.

As orientav~es e projectos de interesse comum que digam respeito ao territdrio de um Estado-

membro exigem a aprovack desse Estado-membro.

o Conselho, deliberando de acordo com o procedimento previsto no artigo 1891-C, e apds

consulta do Comitd Econdmico e Social e do Comitd das Regi6es, adoptard as outras medidas

previstas no no I do artigo 129 0-C.

TITULO XIII

A indtistria

ARTIGO 1300

1. A Comunidade e os Estados-membros zelarso por que sejarn asseguradas as condio6es

necessirias ao desenvolvimento da capacidade concorrencial da inddstria da Comunidade.

Para o efeito, e no Ambito de um sistema de mercados abertos e concorrenciais, a sua ac;Ao

tern por objectivo:

- acelerar a adaptagio da indtdstria ks alterag~es estruturais;

- incentivar um ambiente favorivel A iniciativa e ao desenvolvimento das empresas do

conjunto da Comunidade, e nomeadamente das pequenas e mdias empresas;

- incentivar um ambiente favorivei h cooperagio entre empresas;

- fomentar uma melhor exploraclo do potencial industrial das polfticas de inovaqlo, de

investigagio e de desenvolvimento tecnol6gico.

2. Os Estados-membros consultar-se-lo mutuamente em articulaqlo corn a Comisslo e, na

medida do necessirio, coordenarlo as suas acoes. A ComissAo pode tomar quaisquer

iniciativas necesslrias para promover essa coordenaqlo.
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3. A Comunidade contribuird para a realiza;Io dos objectivos enunciados no n* I atravds das

polfticas e acq6es por si desenvolvidas em aplica;Ao de outras disposig6es do presente Tratado.

0 Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissio, e ap6s consulta do

Parlamento Europeu e do Comitd Econ6mico e Social, pode decidir adoptar medidas especfficas

destinadas a apoiar as acq6es empreendidas nos Estados-membros para alcanqar os objectivos

enunciados no no 1.

A Comunidade nAo pode invocar o presente Tftulo para introduzir quaisquer medidas que

possam conduzir a distorq6es de concorrencia.

TiTULO XIV

A coesAo econdmica e social

ARTIGO 130 0 -A

A firn de promover urn desenvolvimento harmonioso do conjunto da Comunidade, esta

desenvolvert e prosseguird a sua acqio no sentido de reforgar a sua coeslo econdmica e social.

Em especial, a Comunidade procurard reduzir a disparidade entre os nfveis de desenvolvimento

das diversas regi6es e o atraso das regi6es menos favorecidas, incluindo as zonas rurais.

ARTIGO 130 0 -B

Os Estados-membros conduzirio e coordenario as suas polfticas econ6micas tendo igualmente

em vista atingir os objectivos enunciados no artigo 130*-A. A formulaqio e a concretiza;o das

polfticas e acq6es da Comunidade, bern como a reaizaqo do mercado interno, terio em conta

os objectivos eaunciados no artigo 130 0-A e contribuirlo para a sua realizaglo. A Comunidade

apoiard iguaLmente a realiza;Ao desses objectivos pela acqlo por si desenvolvida atravds dos

fundos corn finalidade estrutural (Fundo Europeu de Orientaqio e Garantia Agrfcola, Secqlo

"Orienta;Wo', Fundo Social Europeu, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), do Banco

Europeu de Investimento e dos demais instrumentos financeiros existentes.

De tres em tres anos, a Comisslo apresentard ao Parlamento Europeu, ao Conseiho, ao Comit6

Econdmico e Social e ao Comitd das Regi6es urn relatdrio sobre os progressos registados na

realiza;o da coesio econ6mica e social e sobre a forma como os v~rios meios previstos no

presente artigo contribuiram para esses progressos; este relatdrio serd acompanhado, se for caso

disso, de propostas adequadas.
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Se se verificar a necessidade de acqdes especfficas n~o inseridas no DImbito dos Fundos, e sem

prejufzo das medidas decididas no Imbito das outras polfticas da Comunidade, essas accoes

podem ser aprovadas pelo Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comisslo,

e apds consulta do Parlamento Europeu, do Comitd Econdmico e Social e do Comitd das

Regi6es.

ARTIGO 130 0-C

o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional tern por objectivo contribuir para a correcqlo

dos principais desequilfbrios regionais na Comunidade atravds de ura participaqlo no

desenvolvimento e no ajustamento estrutural das regi6es menos desenvolvidas e na reconversio

das regiOes industriais em declfnio.

ARTIGO 130 0-D

Ser prejufzo do disposto no artigo 1301-E, o Conselho, deliberando por unanimidade, sob

proposta da Comissio, e apds parecer favorivel do Parlamento Europeu e consulta do Comitt

Econdmico e Social e do Comitd das Regides, definirg as miss6es, os objectivos prioritwrios

e a organizaqAo dos fundos corn finalidade estrutural, o que poderg implicar o agrupamento

desses fundos. 0 Conselho, deliberando de acordo corn o mesmo procedimento, definird

igualmente as regras gerais que lhes serlo apliciveis, bern como as disposio6es necessirias para

garantir a sua eficicia e a coordenagio dos Fundos entre si e corn os demais instrumentos

financeiros existentes.

0 Conselho, deliberando de acordo corn o mesmo procedimento, criard, atd

31 de Dezembro de 1993, um Fundo de Coesio, que contribuirl financeiramente para a

realizaqlo de projectos nos domfnios do ambiente e das redes transeuropeias em matdria de

infra-estruturas de transportes.

ARTIGO 130 0 -E

As decisOes de aplicaqio relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional serio

tomadas pelo Conselho, de acordo corn o procedimento previsto no artigo 189*-C, e apds

consulta do Cornitd Econdmico e Social e do Comitd das Regi6es.

Vol. 1759, 1-30615

319



320 United Nations - Treaty Series - Nations Unies - Recueil des Trait~s 1993

No que diz respeito ao Fundo Europeu de Orientaqio e Garantia Agrfcola, SecqAo

"Orientaqao", e ao Fundo Social Europeu, continuam a ser-lhes aplicAveis, respectivamente,

os artigos 430 e 1250.

TiTULO XV
A investigaglo e o desenvolvimento tecnol6gico

ARTIGO 130 0-F

1. A Comunidade tern por objectivo reforar as bases cientfficas e tecnoldgicas da indtstria

comunitiria e fornentar o desenvolvimento da sua capacidade concorrencial internacional, bern

como promover as ac,6es de investigagAo consideradas necessirias ao abrigo de outros

Capftulos do presente Tratado.

2. Para o efeito, a Comunidade incentivarl, em todo o seu territdrio, as empresas, incluindo

as pequenas e m6dias empresas, os centros de investiga;Ao e as universidades nos seus esforgos

de investigaqlo e de desenvolvimento tecnol6gico de elevada qualidade; apoiarl os seus

esforqos de- cooperaqo, tendo especialmente por objectivo dar bs empresas a possibilidade de

explorarem plenamente as potencialidades do mercado interno, atravds, nomeadamente, da

abertura dos concursos pdblicos nacionais, da definiqlo de normas comuns e da eliminagio dos

obstAculos jurfdicos e fiscais a essa cooperaqIo.

3. Todas as acg6es da Comunidade empreendidas ao abrigo do presente Tratado, incluindo

os projectos de demonstraqlo, no domfnio da investigagio e do desenvolvimento tecnol6gico

serao decididas e realizadas de acordo corn as disposi,6es do presente Tftulo.

ARTIGO 130 0 -G

Na prossecu~lo destes objectivos, a Comunidade desenvolverl as seguintes acq es, que serlo

complementares das empreendidas nos Estados-membros:

a) Execurlo de programas de investigaqlo, de desenvolvimento tecnol6gico e de

demonstra;Ao, promovendo a cooperaqo com e entre as empresas, os centros de

investigaglo e as universidades;
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b) PromoqAo da cooperaqlo em matdria de investigaqAo, de desenvolvimento tecnoldgico e

de demonstraqlo comunitrios com pafses terceiros e corn organiza,6es internacionais;

c) Difuslo e va]oriza;Ao dos resultados das actividades em matdria de investiga~ao, de

desenvolvimento tecnoldgico e de demonstraqAo comunitArios;

d) Incentivo k formaglo e b mobilidade dos investigadores da Comunidade.

ARTIGO 130 0-H

1. A Comunidade e os Estados-membros coordenarlo a sua acqAo em matdria de investigagao

e de desenvolvimento tecnol6gico, de forma a assegurar a coerencia recfproca das polfticas

nacionais e da polftica comunitAria.

2. A Comisslo, em estreita colaboragio corn os Estados-membros, pode tomar todas as

iniciativas adequadas para promover a coordenaqAo a que se refere o ndmero anterior.

ARTIGO 1300I

1. 0 Conselho, de acordo com o procedimento previsto no artigo 1890 -B, e ap6s consulta

do Comitd Econdmico e Social, adoptard um prograina-quadro plurianual, do qual constarlo

todas as ac¢es comunitirias. Ao aplicar o procedimento previsto no artigo 189 0 -B, o Conselho

delibera por unanimidade.

o programa-quadro:

- estabelecerl os objectivos cientfficos e tecnol6gicos a realizar pelas aco6es previstas no

artigo 130-G e as respectivas prioridades;

- definird as grandes linhas dessas acq6es;

- fixard o montante global mximo e as modalidades da participagio financeira da

Comunidade no programa-quadro, bern como as quotas-partes respectivas de cada uma das

acdes previstas.
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2. 0 programa-quadro serd adaptado ou completado em fungio da evoluqlo das situaves.

3. 0 programa-quadro serd posto em pr~tica mediante programas especfficos desenvolvidos

no Ambito de cada accAo. Cada programa especffico definirl as regras da respectiva realizaqlo,

fixard a sua duraqAo e preverA os meios considerados necessdrios. A soma dos montantes

considerados necessirios, previstos nos programas especfficos, nto pode exceder o montante

global mAximo fixado para o programa-quadro e para cada acqI0.

4. Os programas especfficos serfo adoptados pelo Conselho, deliberando por maioria

qualificada, sob proposta da Comisslo, e apds consulta do Parlamento Europeu e do Comitd

Econdmico e Social.

ARTIGO 1300-J

Para a execuqio do programa-quadro plurianual, o Conselho:

- fixarA as regras de participagio das empresas, dos centros de investigaq o e das

universidades;

- fixard as regrar apliciveis I difuslo dos resultados da investigaggo.

ARTIGO 130 0 -K

Na execuq o do programa-quadro plurianual, pode ser decidido adoptar programas

complementares em que apenas participarlo alguns Estados-membros que assegurem o seu

financiamento, sem prejufzo da eventual participaqlo da Comunidade.

O Conselho adoptarg as regras aplicAveis aos programas complementares, nomeadamente em

matdria de difuslo dos conhecimentos e de acesso de outros Estados-membros.

ARTIGO 130 0 -L

Na execuqlo do programa-quadro plurianual, a Comunidade pode prever, corn o acordo dos

Estados-membros interessados, a participaqlo em programas de investigaqAo e de

desenvolvimento empreendidos por vArios Estados-membros, incluindo a participaqAo nas

estruturas criadas para a execuglo desses programas.
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ARTIGO 130 0 -M

Na execugAo do programa quadro plurianual, a Comunidade pode prever a cooperaqAo em

matdria de investigag5o, de desenvolvimento tecnol6gico e de demonstraqio comunitArios corn
pafses terceiros ou organiza,6es internacionais.

As formas dessa cooperaAo podem ser objecto de acordos entre a Comunidade e as partes

terceiras interessadas, que serao negociados e celebrados nos termos do artigo 2280.

ARTIGO 130 0 -N

A Comunidade pode criar empresas comuns ou quaisquer outras estruturas necessgrias I boa

execulao dos programas de investigaqlo, de desenvolvimento tecnol6gico e de demonstraqlo

comunitArios.

ARTIGO 1300.0

O Conselho, deliberando par unanimidade, sob proposta da Comissio, e ap6s consulta do
Parlamento Europeu e do Comitd Econdmico e Social, adoptard as disposioes a que se refere

o artigo 130*-N.

O Conselho, deliberando de acordo corn o procedimento previsto no artigo 189 0 -C, e apds
consulta do Comitd Econdmico e Social, adoptarl as disposi,6es a que se referent os

artigos 1300-, 130*-K e 130*-L. A adopq~o dos programas complementares requer o acordo

dos Estados-membros interessados.

ARTIGO 130 0-P

No infcio de cada ano, a Comissao apresentard um relatdrio ao Parlamento Europeu e ao

Conseiho. Esse relat6rio incidird nomeadamente sobre as actividades desenvolvidas em matdria
de investigaqAo e de desenvolvimento tecnol6gico e de difusio dos resultados durante o ano
anterior e sobre o programa de trabalhos para o ano em curso.

Vol. 1759, 1-30615



324 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1993

TITULO XVI

0 ambiente

ARTIGO 130 0-R

1. A polftica da Comunidade no domfnio do ambiente contribuird para a prossecuqio dos

seguintes objectivos:

- a preservac1o, a protec;io e a melhoria da qualidade do ambiente;

- a protecsio da satide das pessoas;

- a utilizaqio prudente e racional dos recursos naturals;

- a promoggo, no piano internacional, de medidas destinadas a enfrentar os problemas

regionais ou mundiais do ambiente.

2. A polftica da Comunidade no domfnio do ambiente visard a um nfvel de protecglo elevado,

tendo em conta a diversidade das situac6es existentes nas diferentes regi6es da Comunidade.

Basear-se-9 nos princfpios da precauqio e da acv;o preventiva, da correcqio, prioritariamente

na fonte, dos danos causados ao ambiente, e do poluidor-pagador. As exigencias em matdria

de protecqAo do ambiente devem ser integradas na definiglo e aplicaqio das demais polfticas

comunitArias.

Neste contexto, as medidas de harmonizaqio destinadas a satisfazer essas exigencias incluirAo,

nos casos adequados, uma cldusula de salvaguarda autorizando os Estados-membros a tomar,

por raz6es ambientais nio econdmicas, medidas provisdrias sujeitas a um processo comunitArio

de controlo.

3. Na elabora;Ao da sua polftica no domfnio do ambiente, a Comunidade terl em conta:

- os dados cientfficos e tdcnicos disponfveis;

- as condioes do ambiente nas diversas regi6es da Comunidade;

- as vantagens e os encargos que podem resultar da actua;Ao ou da ausencia de actuaqio;
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- o desenvolvimento econ6mico e social da Comunidade no seu conjunto e o

desenvolvimento equilibrado das suas regides.

4. A Comunidade e os Estados-membros cooperarlo, no Imbito das respectivas atribuioes,

corn os pafses terceiros e as organiza~es internacionais competentes. As formas de cooperagio

da Comunidade podem ser objecto de acordos entre esta e as partes terceiras interessadas, os

quais serio negociados e celebrados nos termos do artigo 2280.

O disposto no pardgrafo anterior nio prejudica a capacidade dos Estados-membros para

negociar nas instincias internacionais e celebrar acordos internacionais.

ARTIGO 1300-S

1. 0 Conselho, deliberando de acordo corn o procedimento previsto no artigo 189 0 -C, e ap6s

consulta do Comit6 Econ6mico e Social, adoptard as ac,6es a empreender pela Comunidade

para realizar os objectivos previstos no artigo 130 0 -R.

2. Em derrogaqAo do procedimento decisdrio previsto do nlmero anterior e sem prejufzo do

disposto no artigo 100 0-A, o Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da

Comissio, e ap6s consulta do Parlamento Europeu e do Comitd Econ6mico e Social, adoptarg:

- disposi,6es de natureza fundamentalmente fiscal,

- as medidas relativas ao ordenamento do territdrio, I afectaqAo dos solos, corn excepqAo

da gestio dos lixos e das medidas de caricter geral, e A gestio dos recursos hfdricos,

- as medidas que afectem consideravelmente a escolha de um Estado-membro entre

diferentes fontes de energia e a estrutura geral do seu aprovisionamento energdtico.

o Conselho, deliberando nas condioes previstas no primeiro parigrafo, pode definir quais os

domfnios referidos no presente nlmero que devern ser objecto de decis6es a tomar por maioria

qualificada.

3. Noutros domfnios, o Conselho , deliberando de acordo com o procedimento previsto no

artigo 189 0-B, e apds consulta do Comitd Econ6mico e Social, adoptard programas gerais de

acqAo que fixarlo os objectivos prioritArios a atingir.
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0 Conselho, deliberando nas condir6es previstas no n' 1 ou no n° 2, consoante o caso,

adoptard as medidas necessgrias para a execugAo desses programas.

4. Sem prejufzo de certas medidas de caricter comunitArio, os Estados-membros assegurarAo

o financiamento e a execuqAo da polftica em matdria de ambiente.

5. Sem prejufzo do princfpio do poluidor-pagador, nos casos em que uma medida adoptada

nos termos do no I implique custos considerados desproporcionados para as autoridades

pdblicas de um Estado-membro, o Conselho, ao adoptar essa medida, tomard as disposivoes

apropriadas sob a forma de:

- derrogag6es de caricter tempor~rio e/ou

- um apoio financeiro proveniente do Fundo de Coesao que serd criado atd

31 de Dezembro de 1993 nos termos do artigo 130 0 -D.

ARTIGO 130 0-T

As medidas de protecqAo adoptadas por for;a do artigo 130*-S nio obstam a que cada Estado-

-membro mantenha ou introduza medidas de protecqAo reforqadas. Essas medidas devem ser

compatfveis corn o presente Tratado e serio notificadas I Comisslo.

TfTULO XVII
A cooperaoo para o desenvolvimento

ARTIGO 130 0-U

1. A polftica da Comunidade em matdria de cooperaqio para o desenvolvimento, que 6

complementar das polfticas dos Estados-membros, deve fomentar:

- o desenvolvimento econ6mico e social sustentivel dos parses em vias de desenvolvimento,

em especial dos mais desfavorecidos;

- a inserqAo harmoniosa dos parses em vias de desenvolvimento na economia mundial;
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- a luta contra a pobreza nos pafses em vias de desenvolvimento.

2. A polftica da Comunidade neste domfnio deve contribuir para o objectivo geral de

desenvolvimento e de consolidaqlo da democracia e do Estado de direito, bern como para o

respeito dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais.

3. A Comunidade e os Estados-membros respeitarlo os compromissos e terao em conta os

objectivos aprovados no Imbito das Naq6es Unidas e das demais organizaq6es internacionais

competentes.

ARTIGO 130 0-V

A Comunidade terl em conta os objectivos a que se refere o artigo 1301-U nas polfticas que

puser em pritica e que sejam susceptfveis de afectar os parses em vias de desenvolvimento.

ARTIGO 130 0 -W

1. Sem prejufzo das demais disposiq6oes do presente Tratado, o Conselho, deliberando de

acordo corn o procedimento previsto no artigo 1891-C, adoptarl as medidas necessirias para
a prossecuqlo dos objectivos a que se refere no Artigo 130*-U. Essas medidas podem revestir

a forma de programas plurianuais.

2. 0 Banco Europeu de Investimento contribuirl, nas condioes previstas nos respectivos

estatutos, para a aplicaq[o das medidas a que se refere o n* 1.

3. 0 disposto no presente artigo nlo afecta a coopera;o corn os pafses de Africa, das

Carafbas e do Pacffico, no Axbito da Convenglo ACP-CEE.

ARTIGO 130-X

1. A Comunidade e os Estados-membros coordenarlo as respectivas poifticas em matdria de

cooperaglo para
o desenvolvimento e concertar-se-lo sobre os seus programas de ajuda, inclusivamente nas

organizag6es internacionais e no decorrer de Conferencias internacionais. Podem empreender acgdes
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conjuntas. Os Estados-membros contribuirlo, se necessdrio, para a execugo dos programas de ajuda

comunitrios.

2. A ComissAo pode tomar todas as iniciativas necesslrias para promover a coordenaqlo a

que se refere o ndmero anterior.

ARTIGO 130 0-Y

No Ambito das respectivas competencias, a Comunidade e os Estados-membros cooperarAo corn

os pafses terceiros e as organizaves internacionais competentes. As formas de cooperaqlo da

Comunidade podem ser objecto de acordos entre esta e as partes terceiras interessadas, os quais

serlo negociados e celebrados nos termos do artigo 2280.

O disposto no par~grafo anterior nio prejudica a capacidade dos Estados-membros para

negociar nas instancias internacionais e celebrar acordos internacionais."

E.- Na Parte V - "As Instituic6es da Comunidade"

39) 0 artigo 1370 passa a ter a seguinte redacieo:

"ARTIGO 1370

O Parlamento Europeu, composto por representantes dos povos dos Estados reunidos na

Comunidade, exerce os poderes que lIhe slo atribufdos pelo presente Tratado."

40) O no 3 do artigo 1380 passa a ter a seguinte redacVAo:

"3. 0 Parlamento Europeu elabora projectos destinados a permitir a eleiqlo por sufr~gio

universal directo, segundo um processo uniforme em todos os Estados-membros.

O Conselho, deliberando por unanimidade, apds parecer favorAvel do Parlamento Europeu, que

se pronuncia por maioria dos membros que o comp6em, aprova as disposi,6es cuja adopgao

recomendard aos Estados-membros, nos termos das respectivas normas constitucionais."
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41) SAo aditados os seguintes artigos:

"ARTIGO 138 0-A

Os partidos politicos ao nivel europeu desempenham um importante papel como factor de

integragio na Unilo. Contribuem para a criagAo de uma conscidncia europeia e para a

expressio da vontade polftica dos cidadios da Uniio.

ARTIGO 138 0-B

Na medida em que o presente Tratado o preve, o Parlamento Europeu participa no processo

conducente I adopqio dos actos comunitArios, exercendo as suas atribuigdes no Imbito dos

procedimentos definidos nos artigos 189 0 -B e 189 0-C e emitindo pareceres favoriveis ou

formulando pareceres consultivos.

O Parlamento Europeu pode, pot maioria dos seus membros, solicitar A Comisslo que submeta

I sua apreciagb3 todas as propostas adequadas sobre as quest6es que se Ihe afigure requererem

a elaboraggo de actos comunitirios para efeitos de aplicaqlo do presente Tratado.

ARTIGO 138 0-C

No exercfcio das suas atribuigdes, o Parlamento Europeu pode, a pedido de um quarto dos seus

membros, constituir uma comissio de inqudrito tempordria para analisar, ser prejuizo das

atribui,6es conferidas pelo presente Tratado a outras Instituiqtdes ou 6rglos, alegag6es de

infracqio ou de m, administragio na aplicario do direito comunitArio, excepto se os factos

alegados estiverem em instAncia numa jurisdi;Ao, e enquanto o processo jurisdicional nio se

encontrar concluido.

A comissio de inqudrito tempor~ria extingue-se corn a apresentaglo do seu relat6rio.

As formas de exercfcio do direito de inqudrito slo determinadas de comum acordo pelo

Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissio.
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ARTIGO 138 0 -D

Qualquer cidadlo da Unilo, bern como qualquer outra pessoa singular ou colectiva corn

residencia ou sede estatutAria num Estado-membro, tern o direito de apresentar, a tftulo

individual ou em associaqo corn outros cidadlos ou pessoas, peti 6es ao Parlamento Europeu

sobre qualquer questlo que se integre nos domfnios de actividade da Comunidade e Ihe diga

directamente respeito.

ARTIGO 138 0-E

1. 0 Parlamento Europeu nomeard um Provedor de Justiga, corn poderes para receber

queixas apresentadas por qualquer cidadio da Unia ou qualquer pessoa singular ou colectiva

corn residencia ou sede estatutAria num Estado-membro e respeitantes a casos de md

administragio na actuagio das Instituigbes ou organismos comunitArios, com excepqAo do

Tribunal de Justira e do Tribunal de Primeira Instncia no exerclcio das respectivas fung6es

jurisdicionais.

De acordo corn a sua missio, o Provedor de Justiqa procederd aos inqudritos que considere

justificados, quer por sua pr6pria iniciativa, quer com base nas queixas que Ihe tenham sido

apresentadas, directamente ou por interm6dio de um membro do Parlamento Europeu, salvo

se os factos invocados forem ou tiverem sido objecto de processo jurisdicional. Sempre que o

Provedor de Justiga constate ura situaqio de mA administraqio, apresentard o assunto A

Instituiqlo em causa, que disp6e de um prazo de trfs meses para Ihe apresentar a sua posiqao.

o Provedor de Justiga enviard seguidamente um relat6rio ao Parlamento Europeu e Aquela

InstituiqAo. A pessoa que apresentou a queixa serA informada do resultado dos inqudritos.

o Provedor de Justiqa apresentarg anualmente ao Parlamento um relat6rio sobre os resultados

dos inqudritos que tenha efectuado.

2. 0 Provedor de Justiqa 6 nomeado ap6s cada eleiqio do Parlamento Europeu, pelo perfodo

da legislatura. Pode ser reconduzido nas suas funq6es.

A pedido do Parlamento Europeu, o Tribunal de Justiga pode dernitir o Provedor de Justiqa,

se este deixar de preencher os requisitos necessArios ao exercfcio das suas fung3es ou tiver

cometido falta grave.
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3. 0 Provedor de Justiqa exercerd as suas funq6es corn total independancia. No cumprimento

dos seus deveres, nio solicitard nern aceitard instruv6es de qualquer organismo. Enquanto

durarem as suas funo6es, o Provedor de Justiga nlo pode exercer qualquer outra actividade

profissional, remunerada ou nlo.

4. 0 Parlamento Europeu estabelecerd o estatuto e as condioes gerais de exercfcio das

funoes do Provedor de Justiqa, ap6s parecer da ComissAo e corn a aprovaq1o do Conselho,

deliberando por maioria qualificada."

42) No artigo 144O, 6 aditada a seguinte frase ao segundo pardgrafo:

"Neste caso, o mandato dos membros da ComissAo designados para os substituir expira na data

em que expiraria o mandato dos membros da Comissiao obrigados a abandonar funo6es

colectivamente."

43) It aditado o seguinte artigo:

"ARTIGO 1460

o Conselho 6 composto por um representante de cada Estado-membro a nfvel ministerial, que

terd poderes para vincular o governo desse Estado-membro.

A presidencia 6 exercida sucessivamente por cada Estado-membro no Conselho, durante um

perfodo de seis meses, pela seguinte ordem dos Estados-membros:

- durante um primeiro ciclo de seis anos: Bdlgica, Dinamarca, Alemanha, Gr~cia, Espanha,

Franga, Irlanda, ItAlia, Luxemburgo, Parses Baixos, Portugal, Reino Unido;

- durante o ciclo seguinte de seis anos: Dinamarca, Bdlgica, Grdcia, Alemanha, Franqa,

Espanha, ItAlia, Irlanda, Pafses Baixos, Luxemburgo, Reino Unido, Portugal."
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44) It aditado o seguinte artigo:

"ARTIGO 1470

0 Conselho redne-se por convocaqio do seu presidente, por iniciativa deste, de um dos seus

membros ou da Comissio.

45) It revogado o artigo 149*.

46) t aditado o seguinte artigo:

*ARTIGO 1510

1. Urn Comitd, composto por representantes permanentes dos Estados-membros, prepara os

trabahos do Conselho e exerce os mandatos que este the confia.

2. 0 Conselho 6 assistido por um Secretariado-Geral, colocado sob a direcQo de urn

Secrethrio-Geral. 0 Secretrio-Geral 6 nomeado pelo Conselho, deliberando por unanimidade.

o Conselho decide sobre a organizaqIo do Secretariado-Geral.

3. 0 Conseho estabelece o seu regulamento interno."

47) tI aditado o seguinte artigo:

"ARTIGO 1540

o Conselho, deliberando por majoria qualificada, fixa os vencimentos, subsfdios, abonos e

pens6es do Presidente e dos membros da Comissio, e ainda do presidente, dos jufzes, dos

advogados-gerais e do escrivio do Tribunal de Justiga. 0 Conselho fixa, igualmente por

maioria qualificada, todos os subsfdios e abonos que substituam a remuneraqlo."

Vol 1759, 1-30615



1993 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 333

48) Sbo aditados os seguintes artigos:

"ARTIGO 1560

A Comissiao publicard anualmente, pelo menos um mes antes da abertura da sessao do

Parlamento Europeu, urn relatdrio geral sobre as actividades da Comunidade.

ARTIGO 1570

1. A Comissio 6 composta por dezassete membros, escolhidos em funglo da sua compet~ncia

geral e que ofere4am todas as garantias de independencia.

O ndmero de membros da Comissbo pode ser modificado pelo Conselho, deliberando por

unanimidade.

Sd nacionais dos Estados-membros podem ser membros da Comisslo.

A Comisslo deve ter, pelo menos, um nacional de cada Estado-membro, mas o ndmero de

membros com a nacionalidade de um mesmo Estado nbo pode ser superior a dois.

2. Os membros da ComissAo exercerio as suas funoes com total independencia, no interesse

geral da Comunidade.

No cumprimento dos seus deveres, nio solicitarbo ner aceitarlo instruC6es de nenhum governo

ou qualquer outra entidade. Os membros da Comisslo abster-se-Io de praticar qualquer acto

incompatfvel corn a natureza das suas fungoes. Os Estados-membros comprometem-se a

respeitar este princfpio e a n1o procurar influenciar os membros da Comissio no exercfcio das

suas fung6es.

Enquanto durarem as suas func6es, os membros da Comissio nio podem exercer qualquer

outra actividade profissional, remunerada ou no. Aldm disso, assumirlo, no momento da

posse, o compromisso solene de respeitar, durante o exercfcio das suas funv6es e apds a

cessacio destas, os deveres decorrentes do cargo, nomeadamente os de honestidade e discriqlo,

relativamente I aceitabo, apds aquela cessarbo, de determinadas funoes ou beneffcios. Se

estes deveres nio forem respeitados, pode o Tribunal de Justiqa, a pedido do Conselho ou da

Comissio, conforme o caso, ordenar a dernissio compulsiva do membro em causa, nos termos

do artigo 1600, ou a perda do seu direito a penslo ou de quaisquer outros beneffcios que a

substituam.
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ARTIGO 1580

1. Os membros da Comissio slo nomeados segundo o procedimento previsto no n° 2, pot

um perfodo de cinco anos, sem prejufzo da eventual aplicaqlo do disposto no artigo 1440.

Podem ser reconduzidos nas suas funvoes.

2. Os governos dos Estados-membros designam de comum acordo, ap6s consulta do

Parlamento Europeu, a personalidade que tencionam nomear Presidente da Comissio.

Os governos dos Estados-membros, em consulta com o Presidente designado, designam as

outras personalidades que tencionam nomear membros da Comissio.

O Presidente e os demais membros da ComissAo assim designados slo colegialmente sujeitos

a um voto de aprovaAo do Parlamento Europeu. Ap6s a aprovagio do Parlamento Europeu,

o Presidente e os demais membros da Comissio slo nomeados, de comum acordo, pelos

governos dos Estados-membros.

3. 0 disposto nos n~s 1 e 2 serd aplichvel pela primeira vez ao Presidente e aos demais

membros da Comissio cujas funvoes tem infcio em 7 de Janeiro de 1995.

O Presidente e os demais membros da Comiss~o cujas funo6es tam infcio em 7 de Janeiro de

1993 serio nomeados de comum acordo pelos governos dos Estados-membros. 0 perfodo de

exercfcio das suas funvoes termina em 6 de Janeiro de 1995.

ARTIGO 1590

Para aldm das substituioes normais e dos casos de morte, as funo6es de membro da Comissbo

cessam individualmente por demissio voluntAria ou compulsiva.

O membro em causa serd substitufdo pot urn novo membro, nomeado de comurn acordo pelos

governos dos Estados-membros, pelo tempo que faltar para o termo do perfodo de exercfcio

das suas funvoes. 0 Conselho, deliberando pot unanimidade, pode decidir pela nio substituiqbo

durante esse perfodo.

Em caso de demisslo ou morte, o Presidente 6 substitufdo pelo tempo que faltar para o termo

do perfodo de exercfcio das suas funes. It aplicAvel I substituiqlo do Presidente o

procedimento previsto no n° 2 do artigo 1580.
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Excepto no caso de demisslo compulsiva previsto no artigo 1600, os membros da Comissio

permanecem em func6es atd serem substitufdos.

ARTIGO 1600

Qualquer membro da Comissio que deixe de preencher os requisitos necessirios ao exercfcio

das suas funr6es ou tenha cometido falta grave pode ser demitido pelo Tribunal de Justiqa, a

pedido do Conselho ou da Comissio.

ARTIGO 1610

A Comissio pode nomear, de entre os seus membros, urn ou dois Vice-Presidentes.

ARTIGO 1620

1. 0 Conselho e a Comisslo procederlo a consultas recfprocas, organizando, de comum

acordo, as modalidades da sua colaboraq1o.

2. A Comissio estabelece o seu regulamento interno, de forma a garantir o seu prdprio

funcionamento e o dos seus servigos, nas condioes previstas no presente Tratado. A Comissio

assegura a publicaco desse regulamento interno.

ARTIGO 1630

As deliberavtes da Comissio slo tomadas por maioria do nmero de membros previsto no

artigo 1570.

A ComissiAo s6 pode reunir-se validamente se estiver presente o ndmero de membros fixado

no seu regulamento interno."

49) 0 artigo 1650 passa a ter a seguinte redac;Ao:

"ARTIGO 1650

o Tribunal de Justiga 6 composto por treze juizes.

O Tribunal de Justiqa redne-se em sessio plenria. Pode, no entanto, criar secoes, cada ura
delas constitufda por trds ou cinco jufzes, quer para procederem a certas diligencias de
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instruglo, quer para julgarem certas categorias de causas, de acordo com as condioes previstas

em regulamento estabelecido para o efeito.

o Tribunal de Justiqa reune-se em sesslo plenlria sempre que um Estado-membro ou uma

Instituiqlo da Comunidade que seja parte na instAncia o solicitar.

Se o Tribunal de Justiqa Iho solicitar, o Conseiho, deliberando pot unanimidade, pode aumentar

o ndrmero de jufzes e proceder As necess~rias adaptaves do segundo e terceiro parigrafos do

presente artigo e do segundo parAgrafo do artigo 1670."

50) 0 artigo 1680-A passa a ter a seguinte redac, o:

"ARTIGO 168 0-A

1. t associada ao Tribunal de Justiqa uma jurisdiqlo encarregada de conhecer em primeira

instAncia, sem prejufzo de recurso para o Tribunal de Justiqa limitado s quest6es de direito e

nas condioes estabelecidas pelo respectivo Estatuto, de certas categorias de acqaes

determinadas nas condioes definidas no n' 2. 0 Tribunal de Primeira InstAncia nio tern

competencia para conhecer das quest6es prejudiciais submetidas nos termos do artigo 1770.

2. A pedido do Tribunal de Justiga e apds consulta do Parlamento Europeu e da Comissio,

o Conselho, deliberando por unanimidade, determina as categorias de acoes a que se refere

o n* 1 e a composiqlo do Tribunal de Primeira InstIncia e adopta as necess:rias adapta~es

e disposies complementares ao Estatuto do Tribunal de Justiqa. Salvo decislo em contr~rio

do Conselho, sio aplicAveis ao Tribunal de Primeira Instincia as disposiq6es do presente

Tratado relativas ao Tribunal de Justiga, e nomeadamente as disposiq6es do Protocolo relativo

ao Estatuto do Tribunal de Justiga.

3. Os membros do Tribunal de Primeira InstAncia serao escolhidos de entre pessoas que

oferegam todas as garantias de independencia e possuarn a capacidade requerida para o

exercfcio de funo6es jurisdicionais; sAo nomeados de comum acordo, pot seis anos, pelos

governos dos Estados-membros. De tres em tres anos proceder-se-I a ura substituito parcial.

Os membros cessantes podem ser nomeados de novo.

4. 0 Tribunal de Primeira InstAncia estabelece o respectivo regulamento processual de

comum acordo corn o Tribunal de Justiga. Esse regulamento serd submetido t aprovagio

uninime do Conselho."
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51) 0 artigo 1710 passa a ter a seguinte redac;io:

"ARTIGO 1710

1. Se o Tribunal de Justiqa declarar verificado que um Estado-membro no cumpriu qualquer

das obrigar6es que Ihe incumbem por fora do presente Tratado, esse Estado deve tomar as
medidas necessArias I execuq2o do acdrdao do Tribunal de Justiga.

2. Se a ComissAo considerar que o Estado-membro em causa nio tomou as referidas medidas,
e apds ter dado a esse Estado a possibilidade de apresentar as suas observaoes, formulard um
parecer fundamentado especificando os pontos em que o Estado-membro nio executou o
ac6rdAo do Tribunal de Justiqa.

Se o referido Estado-membro nio tomar as medidas necessirias para a execuqio do acdrdio
do Tribunal de Justiga dentro do prazo fixado pela Comissio, esta pode submeter o caso ao

Tribunal de Justiga. Ao faz8-lo, indicarg o montante da quantia fixa ou progressiva

correspondente k san;io pecunilria, a pagar pelo Estado-membro, que considerar adequada s
circunstincias.

Se o Tribunal de Justiga declarar verificado que o Estado-membro em causa nia deu
cumprimento ao seu acdrdio, pode condenA-lo ao pagamento de ura quantia fixa ou
progressiva correspondente a uma sanglo pecunitria.

Este procedimento nio prejudica o disposto no artigo 170* . "

52) 0 artigo 1720 passa a ter a seguinte redac;Ao:

"ARTIGO 1720

No que respeita ks sanvoes neles previstas, os regulamentos adoptados em conjunto pelo
Parlamento Europeu e pelo Conselho, e pelo Conselho, por forqa das disposir6es do presente

Tratado, podem atribuir plena jurisdiqAo ao Tribunal de Justiga."
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53) 0 artigo 1730 passa a ter a seguinte redacVo:

"ARTIGO 1730

O Tribunal de Justiga fiscaliza a legalidade dos actos adoptados em conjunto pelo Parlamento

Europeu e pelo Conseiho, dos actos do Conselho, da Cornisslo e do BCE, que nAo sejam

recomendar6es ou pareceres, e dos actos do Parlamento Europeu destinados a produzir efeitos

jurfdicos em relaAo a terceiros.

Para o efeito, o Tribunal de Justiqa 6 competente para conhecer dos recursos corn fundamento

em incompettncia, viola;Ao de formalidades essenciais, violaqIo do presente Tratado ou de

qualquer norma jurfdica relativa I sua aplica;Ao, ou em desvio de poder, interpostos por urn

Estado-membro, pelo Conselho ou pela Comisslo.

o Tribunal de Justiqa 6 competente, nas mesmas condices, para conhecer dos recursos

interpostos pelo Parlamento Europeu e pelo Banco Central Europeu corn o objectivo de

salvaguardar as respectivas prerrogativas.

Qualquer pessoa singular ou colectiva pode interpor, nas mesmas condig6es, recurso das

decis6es de que seja destinatAria e das decis6es que, embora tomadas sob a forma de

regulanento ou de decislo dirigida a outra pessoa, lhe digam directa e individualmente

respeito.

Os recursos previstos no presente artigo devem ser interpostos no prazo de dois meses a contar,

conforme o caso, da publicaqAo do acto, da sua notificagio ao recorrente ou, na falta desta, do

dia em que o recorrente tenha tornado conhecimento do acto."

54) 0 artigo 1750 passa a ter a seguinte redacSio:

"ARTIGO 1750

Se, em viola;Ao do presente Tratado, o Parlamento Europeu, o Conselho ou a Comisslo se

abstiverem de pronunciar-se, os Estados-membros e as outras Instituivoes da Comunidade

podem recorrer ao Tribunal de Justiqa para que declare verificada essa violaqAo.

Este recurso s6 6 admissfvel se a Institui;Ao em causa tiver sido previamente convidada a agir.

Se, decorrido urn prazo de dois meses a contar da data do convite, a Instituiqio nio tiver

tomado posiqlo, o recurso pode ser introduzido dentro de novo prazo de dois meses.
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Qualquer pessoa singular ou colectiva pode recorrer ao Tribunal de Justiqa, nos termos dos

parigrafos anteriores, para acusar uma das Instituiq6es da Comunidade de nao Ihe ter dirigido

um acto que nlo seja recomendaqlo ou parecer.

0 Tribunal de Justiqa 6 competente, nas mesmas condigdes, para conhecer dos recursos

interpostos pelo BCE no domfnio das suas atribuig6es, ou das acqdes contra este intentadas."

55) 0 artigo 1760 passa a ter a seguinte redacSIo:

"ARTIGO 1760

A Instituigio ou as nstituigdes de que emane o acto anulado, ou cuja abstencAo tenha sido

declarada contr~ria ao presente Tratado, devem tomar as medidas necessgrias I execuqo do

acdrdio do Tribunal de Justiqa.

Esta obrigagio nio prejudica aquela que decorre da aplicaqAo do segundo parigrafo do

artigo 2150.

o presente artigo aplica-se igualmente ao BCE."

56) 0 artigo 177* passa a ter a seguinte redaciio:

"ARTIGO 1770

O Tribunal de Justiga 6 competente para decidir, a tftulo prejudicial:

a) Sobre a interpreta;Ao do presente Tratado;

b) Sobre a validade e a interpretagia dos actos adoptados pelas Instituivbes da Comunidade

e pelo BCE;

c) Sobre a interpretaoo dos estatutos dos organismos criados por acto do Conselho, desde

que estes estatutos o prevejam.

Sempre que uma questlo desta natureza seja suscitada perante qualquer 6rglo jurisdicional de

um dos Estados-membros, esse drglo pode, se considerar que ura decislo sobre essa questio

6 necessiria ao julgamento da causa, pedir ao Tribunal de Justiqa que sobre ela se pronuncie.
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Sempre que uma questAo desta natureza seja suscitada em processo pendente perante um drglo
jurisdicional nacional cujas decis6es nio sejam susceptfveis de recurso judicial previsto no

direito interno, esse drgAo 6 obrigado a submeter a questAo ao Tribunal de Justiga."

57) 0 artigo 1800 passa a ter a seguinte redaco :

"ARTIGO 1800

Nos limites a seguir indicados, o Tribunal de Justi;a 6 competente para conhecer dos iitfgios

respeitantes :

a) A execuqAo das obrigav6es dos Estados-membros, decorrentes dos Estatutos do Banco

Europeu de Investimento. 0 Conselho de AdministraqAo do Banco dispoe, para o efeito,

dos poderes atribufdos I Comissio no artigo 1690;

b) As deliberaqtes do Conselho de Governadores do Banco Europeu de Investimento.
Qualquer Estado-membro, a Comissio e o Conselho de Administragio do Banco podem

interpor recurso nesta mattria, nos termos do artigo 1730;

c) As deliberag6es do Conselho de AdministrarAo do Banco Europeu de Investimento. Os

recursos destas deliberagtes s6 podem ser interpostos, nos termos do artigo 1730, pelos
Estados-membros ou pela Comissio e apenas por violaqAo das formalidades previstas nos
n~s. 2 e 5 a 7, inclusive, do artigo 210 dos Estatutos do Banco.

d) A execu;Ao das obrigar~es resultantes do Tratado e dos Estatutos do SEBC pelos bancos

centrals nacionais. 0 Conselho do BCE disport, neste contexto, em relaglo aos bancos

centrais nacionais, dos poderes atribufdos I Comissio no artigo 1690 em relagAo aos

Estados-membros. Se o Tribunal de Justica declarar verificado que um banco central

nacional nAo cumpriu qualquer das obrigaq6es que Ihe incumbem por forga do presente
Tratado, esse banco central deve tomar as medidas necessArias I execuqto do acdrdao do

Tribunal de Justi;a."
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58) 0 artigo 1840 passa a ter a seguinte redaco :

"ARTIGO 1840

Mesmo depois de decorrido o prazo previsto no quinto pardgrafo do artigo 1730, qualquer

parte pode, em caso de litfgio que ponha em causa um regulamento adoptado em conjunto pelo

Parlanento Europeu e pelo Conselho ou um regulamento do Conselho, da Comissio ou do

BCE, recorter aos meios previstos no segundo parigrafo do artigo 1730 para arguir, no

Tribunal de Justiga, a inaplicabilidade desse regulamento."

59) tI aditada a seguinte Secoo:

"SEcAO 5

0 TRIBUNAL DE CONTAS

ARTIGO 188 0-A

A fiscalizagio das contas 6 efectuada pelo Tribunal de Contas.

ARTIGO 188 0-B

1. 0 Tribunal de Contas 6 composto por doze membros.

2. Os membros do Tribunal de Contas sergo escolhidos de entre personalidades que

pertenqam ou tenham pertencido, nos respectivos pafses, a instituig6es de fiscalizagio externa

ou que possuam urna qualificagio especial para essa funglo. Devem oferecer todas as garantias

de independ~ncia.

3. Os membros do Tribunal de Contas s5o nomeados por um perfodo de seis anos, pelo

Conselho, deliberando por unanimidade, ap6s consulta do Parlamento Europeu.

Todavia, quando das primeiras nomea,6es, quatro membros do Tribunal de Contas, designados

por sorteio, sergo nomeados por um perfodo de apenas quatro anos.

Os membros do Tribunal de Contas podem ser nomeados de novo.

Vol. 1759. 1-30615



342 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 1993

Os membros do Tribunal de Contas designam de entre si, por um perfodo de tres anos, o

Presidente do Tribunal de Contas, que pode ser reeleito.

4. Os membros do Tribunal de Contas exercerlo as suas funoes corn total independancia,

no interesse geral da Comunidade.

No cumprimento dos seus deveres, nio solicitarlo nem aceitario instruq6es de nenhum governo

ou qualquer entidade e abster-se-lo de praticar qualquer acto incompatfvel corn a natureza das

suas funoes.

5. Enquanto durarem as suas funq6es, os membros do Tribunal de Contas nio podem exercer

qualquer outra actividade profissional, remunerada ou nio. Aldm disso, assumirlo, no momento

da posse, o compromisso solene de respeitar, durante o exercfcio das suas funoes e ap6s a

cessa;Ao destas, os deveres decorrentes do cargo, nomeadamente os de honestidade e discrigio,

relativamente I aceitagio, apds aquela cessaqIo, de determinadas fung6es ou beneffcios.

6. Para adm das substituig es normais e dos casos de morte, as funqoes dos membros do

Tribunal de Contas cessam individualmente por demisslo voluntAria ou compulsiva declarada

pelo Tribunal de Justiga, nos termos do n0 7.

O membro em causa serd substitufdo pelo tempo que faltar para o termo do perfodo de

exercfcio das suas fun,6es.

Salvo no caso de demissio compulsiva, os membros do Tribunal de Contas permanecem em

fung3es atd serem substitufdos.

7. Os membros do Tribunal de Contas sd podem ser afastados das suas funOes, ou privados

do direito a pensio ou de quaisquer outros beneffcios que a substituam, se o Tribunal de Justiga

declarar verificado, a pedido do Tribunal de Contas, que deixaram de corresponder s

condives exigidas ou de cumprir os deveres decorrentes do cargo.

8. 0 Conselho, deliberando por maioria qualificada, fixa as condig6es de emprego,

designadamente os vencimentos, subsfdios, abonos e pens6es do Presidente e dos membros do

Tribunal de Contas. 0 Conselho fixa, igualmente por maioria qualificada, todos os subsfdios

e abonos que substituam a remuneraqlo.

9. As disposiq6es do Protocolo relativo aos Privildgios e Imunidades das Comunidades

Europeias, aplic:veis aos jufzes do Tribunal de Justira, slo igualmente aplic~veis aos membros

do Tribunal de Contas.
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ARTIGO 188 0-C

1. 0 Tribunal de Contas examina as contas da totalidade das receitas e despesas da

Comunidade. 0 Tribunal de Contas examina igualmente as contas da totalidade das receitas e

despesas de qualquer organismo criado pela Comunidade, na medida em que o respectivo acto

constitutivo nto exclua esse exame.

o Tribunal de Contas envia ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma declaraqAo sobre a

fiabilidade das contas e a regularidade e legalidade das operaces a que elas se referem.

2. 0 Tribunal de Contas examina a legal idade e a regularidade das receitas e despesas e garante

a boa gestio financeira.

A fiscalizaqo das receitas efectua-se corn base na verificaq~o dos cr~ditos e dos pagamentos

feitos A Comunidade.

A fiscalizaq;o das despesas efectua-se corn base nas autorizaq6es e nos pagamentos.

Estas fiscalizagdes podem ser efectuadas antes do encerramento das contas do exercfcio

orqamental em causa.

3. A fiscalizaq;o 6 feita corn base em documentos e, se necess~rio, no pr6prio local junto das

outras Instituioes da Comunidade e nos Estados-membros. A fiscal izagio nos Estados-membros

6 feita em colaboraqo corn as instituiq6es de fiscalizaq;o nacionais ou, se estas para tal nao

tiverem competencia, corn os serviqos nacionais competentes. Estas instituiq6es ou serviqos darlo

a conhecer ao Tribunal de Contas a sua intenqAo de participar na fiscalizaqo.

Todos os documentos ou informaq6es necess~rios ao desempenho das atribuiq6es do Tribunal

de Contas ser-lhe-to comunicados, a seu pedido, pelas outras Instituiq6es da Comunidade e pelas

institui;6es de fiscalizaq;o nacionais ou, se estas para tal n~o tiverem competencia, pelos servios

nacionais competentes.

4. 0 Tribunal de Contas elabora um relat6rio anual ap6s o encerramento de cada exercfcio.

Este relat6rio 6 transmitido s outras Instituio6es da Comunidade e publicado no Jornal Oficial

das Comunidades Europeias, acompanhado das respostas das referidas Instituioes s observav3es

do Tribunal de Contas.
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O Tribunal de Contas pode ainda apresentar, em qualquer momento, observag6es, nomeadamente

sob a forma de relat6rios especiais, sobre determinadas quest6es e formular pareceres a pedido

de uma das outras Instituioes da Comunidade.

O Tribunal de Contas adopta os relat6rios anuais, os relat6rios especiais ou os pareceres, por

maioria dos membros que o comp6em.

o Tribunal de Contas assiste o Parlamento Europeu e o Conselho no exercfcio da respectiva

fun, o de controlo da execugio do orqamento."

60) 0 artigo 1890 passa a ter a seguinte redacAo:

"ARTIGO 1890

Para o desempenho das suas atribuigoes e nos termos do presente Tratado, o Parlamento Europeu

em conjunto com o Conselho, o Conselho e a Comisslo adoptam regulamentos e directivas,

tomam decis6es e formulam recomendagdes ou pareceres.

o regulamento tern caricter geral. t obrigat6rio em todos os seus elementos e directamente

apliicvel em todos os Estados-membros.

A directiva vincula o Estado-membro destinatirio quanto ao resultado a acangar, deixando, no

entanto, Is instkncias nacionais a competencia quanto I forma e aos meios.

A decislo 6 obrigat6ria em todos os seus elementos para os destinatArios que designar.

As recomendag6es e os pareceres nlo slo vinculativos."

61) Sio aditados os seguintes artigos:

"ARTIGO 189 0 -A

1. Sempre que, por forqa do presente Tratado, um acto do Conselho seja adoptado sob proposta

da Comissio, o Conselho sd pode adoptar um acto que constitua alteraio dessa proposta

deliberando por unanimidade, sem prejufzo do disposto nos n~s 4 e 5 do artigo 189 0-B.
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2. Enquanto o Conselho nio tiver deliberado, a Comisslo pode alterar a sua proposta em

qualquer fase dos procedimentos para a adopqAo de urn acto comunitrio.

ARTIGO 189 0-B

1. Sempre que no presente Tratado se remeta para o presente artigo para a adopqAo de um acto,

aplicar-se-I o procedimento a seguir enunciado.

2. A Comissio apresenta uma proposta ao Parlamento Europeu e ao Conseiho.

0 Conselho, deliberando pot maioria qualificada e ap5s parecer do Parlamento Europeu, adopta

ura posiqlo comum. Essa posiqlo comum 6 transmitida ao Parlamento Europeu. 0 Conselho

informa plenamente o Parlamento Europeu das razaes que o conduziram a adoptar a posiq[o

comum. A Comisslo informa plenamente o Parlamento Europeu da sua posigio.

Se, no prazo de tres meses apds essa comunicaqio, o Parlamento Europeu :

a) Aprovar a posiqlo comum, o Conselho adopta definitivamente o acto em causa de acordo

corn essa posiqo comum;

b) Nio se tiver pronunciado, o Conseiho adopta o acto em causa de acordo com a sua posiqlo

comum;

c) Indicar, pot maioria absoluta dos seus membros, que tenciona rejeitar a posiqlo comum,

informa imediatamente o Conselho da sua intenqlo. 0 Conselho pode convocar uma reunilo

do Comitt de Conciliaglo a que se refere o n° 4 para esclarecer a sua posigo. 0 Parlanento

Europeu pode entAo confirmar, por maioria absoluta dos membros que o comp6em, a

rejeiqlo da posigbo comum, considerando-se neste caso que o acto nbo foi adoptado, ou

propor emendas de acordo com o disposto na alfnea d) do presente ndmero;

d) Propuser emendas A posivo comum por maioria absoluta dos membros que o compdem, o

texto assim alterado serg enviado ao Conselho e I Comissio, que dara parecer sobre essas

emendas.

3. Se, no prazo de tres meses apds a recepco das emendas do Parlamento Europeu, o

Conselho, deliberando por maioria qualificada, aprovar todas essas emendas, modifica a sua

posirbo comum nesse sentido e adopta o acto em causa; todavia, o Conselho delibera por
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unanimidade sobre as emendas em relagio s quais a Comissio tenha dado parecer negativo. Se

o Conselho nio adoptar o acto em questAo, o Presidente do Conselho, de acordo corn o

Presidente do Parlamento Europeu, convoca ser demora o Comitd de ConciliaqAo.

4. 0 Comitd de Concifiaqlo, que redne os membros do Conselho ou os seus representantes e
igual nimero de representantes do Parlamento Europeu, tern por missAo chegar a acordo sobre

um projecto comum, por maioria qualificada dos membros do Conseiho ou dos seus

representantes e por maioria dos representantes do Parlamento Europeu. A Comisslo participa

nos trabalhos do Comitd de Concifiao e toma todas as iniciativas necessirias para promover

uma aproximagio das posig6es do Parlamento Europeu e do Conselho.

5. Se, no prazo de seis semanas ap6s ter sido convocado, o Comitd de Conciliaqdo aprovar um
projecto comum, o Parlamento Europeu e o Conselho disporlo de um prazo de seis semanas a

contar dessa aprovaqao para adoptar o acto em causa de acordo corn o projecto comum, por

maioria absoluta dos votos expressos no caso do Parlamento Europeu, e por maioria qualificada,

no caso do Conselho. Se uma das duas lnstituiv6es nio aprovar o acto proposto, considera-se

que este nio foi adoptado.

6. Quando o Comitd de Conciliaglo nao aprovar um projecto comum, considera-se que o acto

proposto nao foi adoptado, excepto se o Conselho, deliberando por maioria qualificada, num

prazo de seis semanas a contar do termo do prazo concedido ao Comitd de ConciliaqAo,

confirmar a posiqAo comum a que havia dado o seu acordo antes do infcio do processo de

conciliaglo, eventualmente acompanhada de emendas propostas pelo Parlamento Europeu. Nesse

caso, o acto em questAo 6 definitivamente adoptado, a menos que o Parlamento Europeu, num
prazo de seis semanas a contar da data da confirmagio pelo Conselho, rejeite o texto por maioria

absoluta dos seus membros, caso em que se considera que o acto proposto nao foi adoptado.

7. Os prazos de tr.s meses e de seis semanas a que se refere o presente artigo podem ser

prorrogaddos, respectivamente, por um ms ou por duas semanas, no mximo, de comum acordo

entre o Parlarnento Europeu e o Conselho. 0 prazo de tres meses a que se refere o n0 2 serd

autornaticamente prorrogado por dois meses caso seja apliclvel o disposto na sua alfnea c).

8. 0 ambito de aplicaqlo do procedimento a que se refere o presente artigo pode ser tornado

extensivo a outros domfnios, nos termos do procedimento previsto no n0 2 do artigo N do
Tratado da Uniao Europeia, corn base num relat6rio a apresentar pela ComissAo ao Conselho,

o mais tardar em 1996.
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ARTIGO 189 0 -C

Sempre que no presente Tratado se remeta para o presente artigo para a adopoo de um acto,

6 aplicvel o seguinte procedimento:

a) 0 Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da ComissAo e apds parecer

do Parlamento Europeu, adopta ura posiqlo comum

b) A posiqAo comum do Conselho 6 transmitida ao Parlamento Europeu. 0 Conselho e a

Comissio informam plenamente o Parlamento Europeu das raz6es que conduziram o

Conselho a adoptar a sua posiqlo comum, bern como da posiqlo da Comissio.

Se, no prazo de trfs meses ap6s essa comunicaqio, o Parlamento Europeu aprovar essa

posivlo comum ou se nio se tiver pronunciado nesse prazo, o Conselho adopta

definitivamente o acto em causa de acordo corn a posiqlo comum.

c) 0 Parlamento Europeu pode, no prazo de tres meses a que se refere a alfnea b), por maioria

absoluta dos membros que o comp6em, propor altera~es A posiqlo comum do Conselho. 0

Parlamento Europeu pode igualmente, pela mesma maioria, rejeitar a posiqlo comum do

Conselho. 0 resultado das deliberao6es 6 transmitido ao Conselho e A Comissio.

Se o Parlamento Europeu tiver rejeitado a posiqlo comum do Conselho, este s6 pode

deliberar em segunda leitura por unanimidade.

d) A ComissAo reexamina, no prazo de um ms, a proposta em que o Conselho se baseou ao

adoptar a posiqlo comum, a partir das altera,6es propostas pelo Parlamento Europeu.

A Comissio transmite ao Conselho, simultaneamente com a sua proposta reexaminada, as

alteraves do Parlamento Europeu que nAo tenham recebido o seu acordo, acompanhadas de

um parecer sobre estas. 0 Conselho pode adoptar essas alterac6es por unanimidade.

e) 0 Conselho, deliberando por maioria qualificada, adopta a proposta reexaminada da

Comissio.

0 Conselho s6 pode alterar a proposta reexaminada da Comissiao por unanimidade.

Vol 1759, 1-30615



348 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1993

f) Nos casos referidos nas alfneas c), d) e e), o Conselho deve deliberar no prazo de tres meses.

Se n1o houver decisio nesse prazo, considera-se que a proposta da Comisslo nAo foi

adoptada.

g) Os prazos referidos nas alfneas b) e f) podem ser prorrogados por comum acordo entre o

Conselho e o Parlamento Europeu, por um mas, no mgximo.

62) 0 artigo 1900 passa a ter a seguinte redaco :

"ARTIGO 1900

Os regulamentos, directivas e decisdes adoptados em conjunto pelo Parlamento Europeu e pelo

Conselho, e esses mesmos actos adoptados pelo Conselho e pela Comisslo serlo fundamentados

e referir-se-lo s propostas ou pareceres obrigatoriamente obtidos por forqa do presente

Tratado."

63) 0 artigo 1910 passa a ter a seguinte redacSAo

"ARTIGO 1910

1. Os regulamentos, directivas e decis6es adoptados de acordo corn o procedimento a que se

refere o artigo 1890-B slo assinados pelo Presidente do Parlamento Europeu e pelo Presidente

do Conselho e publicados no Jornal Oficial da Comunidade, entrando em vigor na data por eles

fixada ou, na falta desta, no vigdsimo dia seguinte ao da publica;Ao.

2. Os regulamentos do Conselho e da Comisslo, assim como as directivas destas Instituig6es

dirigidas a todos os Estados-membros so publicados no Jornal Oficial da Comunidade e entrain

em vigor na data por eles fixada ou, na falta desta, no vigdsimo dia subsequente ao da

publicaqgo.

3. As outras directivas, bern como as decis6es, so notificadas aos respectivos destinatlrios,

produzindo efeitos mediante essa notificaqlo."
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64) 0 artigo 1940 passa a ter a seguinte redacglo :

"ARTIGO 1940

O ndmero de membros do Comit6 Econ6mico e Social 6 estabelecido do seguinte modo:

Bdlgica ....................... 12

Dinanarca ..................... 9

Alemanha ...................... 24

Gr6cia ........................ 12

Espanha ....................... 21

Franca ........................ 24

Irlanda ........................ 9

ItAlia ......................... 24

Luxemburgo .................... 6

Parses Baixos .................... 12

Portugal ....................... 12

Reino Unido .................... 24

Os membros do Comit6 slo nomeados, por um perfodo de quatro anos, pelo Conselho,

deliberando por unanimidade. Podem ser reconduzidos nas suas fun;6es.

Os membros do Comit6 nao devem estar vinculados a quaisquer instrug6es. Exercerlo as suas

fung6es corn plena independencia, no interesse geral da Comunidade.

O Conselho, deliberando por maioria qualificada, fixa os subsfdios dos membros do Comitd".

65) 0 artigo 1960 passa a ter a seguinte redacio :

"ARTIGO 1960

O Comitd designa, de entre os seus membros, o Presidente e a Mesa, por urm perfodo de dois

anos.

0 Comitd estabelece o seu regulamento interno.
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O Comitd 6 convocado pelo Presidente, a pedido do Conselho ou da Comisslo. Pode igualmente

reunir-se por iniciativa prdpria."

66) 0 artigo 1980 passa a ter a seguinte redacAo:

"ARTIGO 1980

o Comitd serl obrigatoriamnente consultado pelo Conselho ou pela Comisslo nos casos previstos

no presente Tratado, podendo igualmente ser consultado por estas Instituiq6es sempre que o

considerem oportuno. 0 Comitd pode tomar a iniciativa de emitir parecer, sempre que o

considere oportuno.

o Conselho ou a ComissAo, se o considerarem necessArio, fixam ao Comitd um prazo para a

apresentaqlo do seu parecer, que nio pode ser inferior a um mes a contar da data da

comunicaglo para esse efeito enviada ao presidente. Decorrido o prazo fixado sem que tenha

sido recebido o parecer, pode prescindir-se deste.

o parecer do Comitd e o da secqio especializada, bern como urn relat6rio das deliberaqdes, serlo

transmitidos ao Conselho e I Comisslo."

67) It aditado o seguinte Captulo :

"CAPJTULO IV

o COMITI DAS REGIOES

ARTIGO 198 0-A

t institufdo um comitd de natureza consultiva composto por representantes das colectividades

regionais e locais, adiante designado por "Comitd das Regi6es".

o ndmero de membros do Comitd das Regi6es 6 estabelecido do seguinte modo

Bdlgica ....................... 12

Dinamarca ..................... 9

Alemanha ...................... 24
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G r~cia ........................ 12

Espanha ....................... 21

Franqa ........................ 24

Irlanda ........................ 9

ItAlia ..... ..... ............... 24

Luxemburgo . .................... 6

Pafses Baixos .................... 12

Portugal ....................... 12

Reino Unido ................... 24

Os membros do Comitd, bern como igual ndmero de suplentes, sAo nomeados, por um perfodo

de quatro anos, pelo Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta dos respectivos Estados-

-membros. Podem ser reconduzidos nas suas fun,6es.

Os membros do Comitd nio devem estar vinculados a quaisquer instruq6es. Exercerio as suas funq6es

corn plena independencia, no interesse geral da Comunidade.

ARTIGO 198 0 -B

O Comitd das Regi6es designa, de entre os seus membros, o Presidente e a Mesa, por um

perfodo de dois anos.

o Comitd estabelece o seu regulamento interno, submetendo-o A aprovaq§o do Conselho, que

delibera por unanimidade.

o Comitd serd convocado pelo seu presidente, a pedido do Conselho ou da Comissio. Pode

igualmente reunir-se por iniciativa pr6pria.

ARTIGO 198 0-C

O Comitd das Regi6es serd consultado pelo Conselho ou pela Comissio nos casos previstos no

presente Tratado e em todos os outros casos em que ura destas Instituivoes o considere

oportuno.

o Conselho ou a Comissio, se o considerarem necesskio, fixam ao Comitd um prazo para a

apresentaqAo do seu parecer, que nlo pode ser inferior a um mes a contar da data da
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comunicaglo para o efeito enviada ao Presidente. Decorrido o prazo fixado sem que tenha sido

recebido o parecer, pode prescindir-se deste.

Sempre que o Comitd Econ6mico e Social seja consultado ao abrigo do artigo 1980, o Comitd

das Regi6es serd informado pelo Conselho ou pela Comisslo desse pedido de parecer. Sempre

que considerar que estgo em causa interesses regionais especfficos, o Comitd das Regi6es pode

emitir parecer a esse respeito.

Sempre que o considerar oportuno, o Comit6 das Regi6es pode emitir parecer por sua pr6pria

iniciativa.

o parecer do Comitd, bem como um relatdrio das deliberasoes, sergo transmitidos ao Conselho

e A Comissio."

68) !t aditado o seguinte Capftulo:

"CAPiTULO V

BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO

ARTIGO 198 0-D

O Banco Europeu de Investimento goza de personalidade jurfdica.

Os Estados-membros slo os membros do Banco Europeu de Investimento.

Os Estatutos do Banco Europeu de Investimento constam de um Protocolo anexo ao presente

Tratado.

ARTIGO 198 0 -E

O Banco Europeu de Investimento tern por misslo contribuir, recorrendo ao mercado de capitais

e utilizando os seus pr6prios recursos, para o desenvolvimento equilibrado e harmonioso do

mercado comum no interesse da Comunidade. Para o efeito, o Banco facilitarl, mediante a
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concesslo de emprdstimos e de garantias, sem prosseguir qualquer fim lucrativo, o financiamento

dos seguintes projectos, em todos os sectores da economia :

a) Projectos para a valorizaqio das regi6es menos desenvolvidas;

b) Projectos de modernizaq o ou reconversio de empresas, ou de criaqlo de novas actividades

necess~rias ao estabelecimento progressivo do mercado comum que, pela sua amplitude ou

natureza, nio possam ser inteiramente financiados pelos diversos meios existentes em cada

um dos Estados-membros;

c) Projectos de interesse comum para virios Estados-membros que, pela sua amplitude ou

natureza, nito possam ser inteiramente financiados pelos diversos meios existentes em cada

um dos Estados-membros.

No cumprimento da sua missio, o Banco facilitarg o financiamento de programas de

investimento em articulaqIo corn as interveng6es dos Fundos estruturais e dos demais

instrumentos financeiros comunitlrios."

69) 0 artigo 1990 passa a ter a seguinte redacVo:

"ARTIGO 1990

Todas as receitas e despesas da Comunidade, incluindo as relativas ao Fundo Social Europeu,

devem ser objecto de previs6es para cada exercfcio orgamental e ser inscritas no orgamento.

As despesas administrativas ocasionadas s Instituiq6es pelas disposig6es do Tratado da Unilo

Europeia relativas I polftica externa e de seguranga comum e A cooperago nos domfnios da

justiqa e dos assuntos internos ficarlo a cargo do orqamento. As despesas operacionais

ocasionadas pela aplicaggo das referidas disposioes podem, nas condig6es nelas referidas, ficar

a cargo do orgamento.

As receitas e despesas previstas no orgamento devern estar equilibradas."

70) It revogado o artigo 2000.
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71) 0 artigo 201* passa a ter a seguinte redacio :

"ARTIGO 2010

o orgamento 6 integralmente financiado por recursos prdprios, sem prejufzo de outras receitas.

o Conselho, deliberando pot unanimidade, sob proposta da Comissio, e ap6s consulta do

Parlamento Europeu, aprova as disposiq6es relativas ao sistema de recursos pr6prios da

Comunidade, cuja adopqlo recomendard aos Estados-membros, de acordo corn as respectivas

normas constitucionais.*

72) It aditado o seguinte artigo:

"ARTIGO 201 0 -A

Para assegurar a manutenqlo da disciplina orgamental, a Comisslo nlo apresentard propostas de

actos comunitArios, nio alterard as suas propostas nem adoptard medidas de execuqio

susceptfveis de ter uma incidencia sensfvel no orqamento, sem dar a garantia de que essas

propostas ou medidas podem set financiadas nos limites dos recursos pr6prios da Comunidade

decorrentes das disposiq6es estabelecidas pelo Conselho por forqa do artigo 2011."

73) 0 artigo 205* passa a ter a seguinte redacAo :

"ARTIGO 2050

A Comissio executa o orgamento nos termos da regulamentaqlo adoptada em execuqio do artigo

2090, sob sua prdpria responsabilidade e atd ao limite das dotas es concedidas, de acordo com

os princfpios da boa gestio financeira.

A regulamentaclo deve prever normas especfficas segundo as quais cada Instituiqlo participa na

execuqAo das suas despesas prdprias.

Dentro do orqamento e nos limites e condioes fixados pela regulamenta¢Ao adoptada pot forga

do artigo 2090, a Comissio pode proceder a transferencias de dota3es, quer de capftulo para

capftulo, quer de subdivislo para subdivisio."
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74) 0 artigo 2060 passa a ter a seguinte redacAo :

"ARTIGO 2060

1. 0 Parlamento Europeu, sob recomendaqlo do Conselho, que delibera por maioria

qualificada, di quitaqio A Comissio quanto I execuqAo do orqamento. Para o efeito, o

Parlamento Europeu examina, posteriormente ao Conselho, as contas e o balango financeiro a

que se refere o artigo 205°-A e o relat6rio anual do Tribunal de Contas, acompanhado das
respostas das Instituies fiscalizadas bs observaces do Tribunal de Contas, bern corno quaisquer

relat6rios especiais pertinentes do referido Tribunal.

2. Antes de dar quitaglo I ComissAo, ou para qualquer outro efeito relacionado corn o exercfcio

das atribui;6es desta Institui;Ao em matdria de execu;Ao do orgamento, o Parlamento Europeu

pode solicitar que a Comisslo seja ouvida sobre a execu;Ao das despesas ou o funcionamento

dos sisternas de controlo financeiro. A Comissio apresentard ao Parlamento Europeu, a pedido

deste, todas as informaq6es necesslrias.

3. A Comissao tomard todas as medidas necessirias para dar seguimento Is observag6es que

acompanham as decis6es de quitagio e s demais observag6es do Parlamento Europeu sobre a

execuqio das despesas, bern como aos comentArios que acompanharem as recomenda¢6es de

quitaqdo aprovadas pelo Conselho.

A pedido do Parlamento Europeu ou do Conselho, a Comissio apresentard urn relat6rio sobre

as medidas tomadas em fun;Ao dessas observag6es e comentirios, e nomeadamente sobre as

instru,6es dadas aos servios encarregados da execuqAo do orqamento. Esses relat6rios serio

igualmente enviados ao Tribunal de Contas."

75) So revogados os artigos 206°-A e 2060 -B.

76) 0 artigo 2090 passa a ter a seguinte redacqfo:

"ARTIGO 2090

0 Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissio, e apds consulta ao

Parlamento Europeu e parecer do Tribunal de Contas :

a) Adopta a regulamentagio financeira que especifique nomeadamente as modalidades relativas

I elaborao e execulio do orramento e I prestaqAo e fiscaliza;Ao das contas;
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b) Fixa as modalidades e o processo segundo os quais as receitas orgamentais previstas no

regime dos recursos pr6prios da Comunidade slo colocadas I disposiqlo da Comisslo e

estabelece as medidas a aplicar para fazer face, se necessgrio, s necessidades de tesouraria;

c) Determina as regras relativas I responsabilidade dos auditores financeiros, dos ordenadores

orqamentais e dos contabilistas".

77) It aditado o seguinte artigo :

*ARTIGO 2090 -A

Os Estados-membros tomarlo, para combater as fraudes lesivas dos interesses financeiros da

Comunidade, medidas an~logas Is que tomarem para combater as fraudes lesivas dos seus

pr6prios interesses financeiros.

Semn prejufzo de outras disposig6es do presente Tratado, os Estados-membros coordenario as

respectivas ac,6es no sentido de defender os interesses financeiros da Comunidade contra a

fraude. Para o efeito, organizarlo, com a ajuda da Comisslo, uma colaboraqAo estreita e regular

entre os servivos competentes das respectivas administraqes."

78) 0 artigo 2150 passa a ter a seguinte redacio:

"ARTIGO 2150

A responsabilidade contratual da Comunidade 6 regulada pela lei aplicivel ao contrato em causa.

Em matdria de responsabilidade extracontratual, a Comunidade deve indemnizar, de acordo corn

os princfpios gerais comuns aos direitos dos Estados-membros, os danos causados pelas suas

Instituiq6es ou pelos seus agentes no exercfcio das suas fung6es.

O parigrafo anterior aplica-se nas mesmas condio,3es aos danos causados pelo Banco Central

Europeu ou pelos seus agentes no exercfcio das suas funoes.

A responsabilidade pessoal dos agentes perante a Comunidade 6 regulada pelas disposig6es do

respectivo estatuto ou do regime que Ihes 6 aplicAvel."
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79) 0 artigo 2270 E alterado do seguinte modo:

a) 0 no 2 passa a ter a seguinte redacqAo:

"2. No que diz respeito aos departamnentos franceses ultramarinos, as disposiq6es especiais

e gerais do presente Tratado relativas:

- I livre circulaqio de mercadorias;

- I agricultura, corn excepqIo do disposto no n° 4 do artigo 400;

- I liberalizaqlo dos serviqos;

- Is regras de concorrancia;

- s medidas de protecglo previstas nos artigos 1090 H, 109°-I e 2260;

- Is Instituiv6es;

slo aplicAveis a partir da entrada em vigor do presente Tratado.

As condioes de aplicaqAo das demais disposivoes do presente Tratado serlo determinadas o

mais tardar dois anos ap6s a sua entrada em vigor, por meio de decis6es do Conselho,

deliberando por unanimidade, sob proposta da Comisslo.

As Instituioes da Comunidade zelarlo por que, no Ambito dos procedimentos previstos no

presente Tratado, e designadamente no seu artigo 2260, se tome possfvel o desenvolvimento

econ6mico e social dessas regi6es".

b) No no 5, a alfnea a) passa a ter a seguinte redagio:

'a) 0 presente Tratado nAo 6 aplicdvel Is lihas Ferot."

80) 0 artigo 2280 passa a ter a seguinte redacgio:

"ARTIGO 2280

1. Nos casos em que as disposig~es do presente Tratado preveern a celebraqAo de acordos entre

a Comunidade e urn ou mais Estados ou organizav6es internacionais, a CornissAo apresenta

recomendaq6es ao Conselho, que a autoriza a dar infcio bs negociares necess~rias. Essas
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negociaq6es slo conduzidas pela Comissio em consulta corn comitds especiais designados pelo

Conselho para a assistirem nessa tarefa e no Anmbito das directrizes que o Conselho Ihe pode

enderesar.

No exercfcio das competencias que Ihe sAo atribufdas no presente nmero, o Conselho delibera

por maioria qualificada, excepto nos casos previstos no segundo perfodo do no 2, em relalo aos

quais delibera por unanimidade.

2. Sem prejufzo das atribuioes reconhecidas A Comissio nesta matdria, os acordos sao

celebrados pelo Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comissio. 0

Conselho delibera por unanimidade sempre que o acordo seja relativo a um domnio para o qual

seja exigida a unanimidade para a adopqAo de normas internas, bem como no caso dos acordos

a que se refere o artigo 2380.

3. 0 Conselho celebra os acordos apds consulta do Parlamento Europeu, excepto nos casos

previstos no n* 3 do artigo 1130, inclusivanente quando o acordo seja relativo a um domfnio

para o qual se exija o procedimento previsto no artigo 189 0-B ou no artigo 1891-C para a

adopqAo de normas internas. 0 Parlamento Europeu dard o seu parecer num prazo que o

Conselho pode fixar em fun;Ao da urg~ncia da questlo. Na falta de parecer nesse prazo, o

Conselho pode deliberar.

Em derrogaqAo do disposto no parigrafo anterior, serlo celebrados ap6s parecer favor~vel do

Parlamento Europeu os acordos a que se refere o artigo 2380, bern como os demais acordos que

criern um quadro institucional especffico mediante a organizaqio de processos de cooperaqlo,

os acordos corn consequencias or~amentais significativas para a Comunidade e os acordos que

impliquem a alteragio de um acto adoptado segundo o procedimento previsto no artigo 189 0-B.

O Conselho e o Parlamento Europeu podem, em caso de urgencia, fixar um prazo para o parecer

favorgvel.

4. Ao celebrar um acordo, o Conselho pode, em derrogaqdo do disposto no n° 2, conferir

poderes I Cornissio para aprovar, em nome da Comunidade, as adapta;6es cuja adopg¢o se

encontre prevista nesse acordo por um processo simplificado ou por um 6rgAo criado pelo

acordo, acompanhando eventualmente esses poderes de condiges especfficas.

Vol 1759. 1-30615



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

5. Sempre que o Conselho preveja celebrar um acordo que implique alteragdes ao presente

Tratado, estas devem ser previanente adoptadas segundo o procedimento previsto no artigo N

do Tratado da Unilo Europeia.

6. 0 Conselho, a Comissio ou qualquer Estado-membro podem obter previamente o parecer

do Tribunal de Justiga sobre a compatibilidade de um projecto de acordo corn as disposiqdes do

presente Tratado. Urn acordo que tenha sido objecto de parecer negativo do Tribunal de Justiqa

s6 pode entrar em vigor nas condiq6es previstas no artigo N do Tratado da Unilo Europeia.

7. Os acordos celebrados nas condioes definidas no presente artigo slo vinculativos para as

Instituioes da Comunidade e para os Estados-membros.

81) It aditado o seguinte artigo:

"ARTIGO 228 0-A

Sempre que uma posiWio comum ou uma acqAo comum adoptada nos termos das disposio6es do

Tratado da Unijo Europeia relativas b polftica externa e de seguranga comum prevejam uma

acqio da Comunidade para interromper ou reduzir, total ou parcialmente, as rela es econ6micas

com um ou mais parses terceiros, o Conselho, deliberando por maoria qualificada, sob proposta

da Comissio, toma as medidas urgentes necessirias."

82) 0 artigo 2310 passa a let a seguinte redacAo:

"ARTIGO 2310

A Comunidade estabelecerd corn a Organiza ;o de Cooperaqlo e Desenvolvimento Econ6mico

uma estreita colaboragio, cujas modalidades serlo fixadas de comum acordo."

83) Sio revogados os artigos 2360 e 2370.

84) 0 artigo 2380 passa a ter a seguinte redacoo:

"ARTIGO 2380

A Comunidade pode celebrar corn um ou mais Estados ou organizaves internacionais acordos

que criem uma associagio caracterizada por direitos e obriga es recfprocos, acs3es comuns e

procedimentos especiais."
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F, No Anexo MI:

85) 0 tftulo passa a ter a seguinte reda~do:

"Lista das transaco6es de invisfveis prevista no artigo 73°-H do Tratado."

G. No Protocolo relativo aos Estatutos do Banco Euroeu de Investimento:

86) A remissAo para os artigos 129* e 1300 E substitufda pela remissio para os artigos 198*-D

e 1990-E, respectivamente.
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TITULO in

DISPOSII;6ES QUE ALTERAM 0 TRATADO

QUE INSTITUI

A COMUNIDADE EUROPEIA DO

CARVAO E DO AIO

ARTIGO H

0 Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvio e do AqO d alterado nos termos do disposto

no presente artigo.

1) 0 artigo 70 passa a ter a seguinte redacio:

"ARTIGO 70

As Instituiqoes da Comunidade slo:

- ura ALTA AUTORIDADE, a seguir denominada "A Comissio";

- ura ASSEMBLEIA COMUM, a seguir denominada "Parlamento Europeu";

- um CONSELHO ESPECIAL DE MINISTROS, a seguir denominado "Conselho";

- um TRIBUNAL DE JUSTICA;

- um TRIBUNAL DE CONTAS.

A Comisslo 6 assistida por um Comitd Consultivo."
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2) Silo aditados os seguintes artigos:

"ARTIGO 90

1. A Comisslo 6 composta por dezassete membros, escolhidos em funqAo da sua competancia

geral e que ofereqam todas as garantias de independgncia.

O ndmero de membros da Comisslo pode ser modificado pelo Conselho, deliberando por

unanimidade.

Sd nacionais dos Estados-membros podem ser membros da Comisslo.

A Comissio deve ter, pelo menos, um nacional de cada Estado-membro, mas o nimero de

membros corn a nacionalidade de um mesmo Estado nio pode ser superior a dois.

2. Os membros da ComissAo exercerio as suas funq6es corn total independancia, no interesse

geral da Comunidade.

No cumprimento dos seus deveres, nao solicitarlo ner aceitardo instruq6es de nenhum governo

ou qualquer outra entidade. Os membros da ComissAo abster-se-io de praticar qualquer acto

incompatfvel corn a natureza das suas funq6es. Os Estados-membros comprometem-se a respeitar

este princfpio e a n~o procurar influenciar os membros da Comissao no exercfcio das suas

funq6es.

Enquanto durarem as suas funoes, os membros da Comisslo nAo podem exercer qualquer outra

actividade profissional, remunerada ou nao. Aldm disso, asssumirlo, no momento da posse, o

compromisso solene de respeitar, durante o exercfcio das suas funq6es e apds a cessa;Ao destas,

os deveres decorrentes do cargo, nomeadamente os de honestidade e discriqio, relativamente k

aceitaqAo, ap6s aquela cessagio, de determinadas funq6es ou beneffcios. Se estes deveres ndo

forem respeitados, pode o Tribunal de Justiqa, a pedido do Conselho ou da ComissAo, conforme

o caso, ordenar a demissio compulsiva do membro em causa, nos termos do artigo 120 -A, ou

a perda dos seus direitos a pensio ou de quaisquer outros beneffcios que a substituan.

ARTIGO 100

1. Os membros da Comissio slo nomeados segundo o procedimento previsto no n* 2, por um

perfodo de cinco anos, sem prejufzo da eventual aplicavdo do disposto no artigo 240.
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Podem ser reconduzidos nas suas funq6es.

2. Os governos dos Estados-membros designam de comum acordo, apds consulta do Parlamento

Europeu, a personalidade que tencionam nomear Presidente da Comissio.

Os governos dos Estados-membros, em consulta corn o Presidente designado, designam as outras

personalidades que tencionam nomear membros da Comisslo.

O Presidente e os demais membros da Comisslo assim designados sio colegialmente sujeitos a

um voto de aprovagio do Parlamento Europeu. Apds a aprovaqAo do Parlamento Europeu, o

Presidente e os demais membros da Comissio sAo nomeados, de comum acordo, pelos governos

dos Estados-membros.

3. 0 disposto nos n~s 1 e 2 serd aplicAvel pela primeira vez ao Presidente e aos demais membros

da Comisslo cujas fun;6es tem infcio em 7 de Janeiro de 1995.

O Presidente e os demais membros da Comisslo cujas funoes tem infcio em 7 de Janeiro de 1993

serlo nomeados de comum acordo pelos governos dos Estados-membros. 0 perfodo de exercfcio

das suas funr6es termina em 6 de Janeiro de 1995.

ARTIGO I 10

A Comisslo pode nomear, de entre os seus membros, urn ou dois Vice-Presidentes.

. ARTIGO 120

Para alJm das substituiq6es normais e dos casos de morte, as funvoes de membro da Comissio

cessam individualmente por demissio voluntAria ou compulsiva.

O membro em causa serd substitufdo por urn novo membro, nomeado de comum acordo pelos

governos dos Estados-membros, pelo tempo que faltar para o termo do perfodo de exercfcio das

suas fungbes. 0 Conselho, deliberando por unanimidade, pode decidir pela n~o substitui;Ao

durante esse perfodo.

Em caso de demissio ou morte, o Presidente serg substitufdo pelo tempo que faltar para o termo

do perfodo de exercfcio das suas funqoes. t aplic~vel A substituiq o do Presidente o procedimento

previsto no no 2 do artigo 100.
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Salvo no caso de demisslo compulsiva previsto no artigo 12*-A, os membros da Comissio

permanecem em funo6es atd serem substitufdos.

ARTIGO 120-A

Qualquer membro da Comisslo que deixe de preencher os requisitos necessirios ao exercfcio das

suas fung6es, ou tenha cometido falta grave, pode ser demitido pelo Tribunal de Justiqa, a pedido

do Conselho ou da Comisslo.

ARTIGO 130

As deliberaves da Comissio slo tomadas por maioria do ndmero de membros previsto no

artigo 90 .

A Comisslo s6 pode reunir-se validamente se estiver presente o nimero de membros fixado no

seu regulamento interno."

3) 0 artigo 160 passa a ter a seguinte redac~io:

"ARTIGO 160

A Comisslo tomard todas as medidas de ordem interna adequadas para assegurar o born

funcionamento dos respectivos serviqos.

A Comisslo pode instituir comitds de estudo e, nomeadamente, urn comitd de estudos

econ6micos.

0 Conselho e a Comisslo procederdo a consultas recfprocas, organizando, de comum acordo, as

modalidades da sua colabora;Ao.

A Comissio estabelece o seu regulamento interno, de forma a garantir o seu pr6prio

funcionamento e o dos seus serviqos nas condig6es previstas no presente Tratado. A Comisslo

assegura a publica ;o desse regulamento interno."
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4) It aditado o artigo seguinte:

"ARTIGO 170

A Comissio publicard anualmente, pelo menos um mes antes da abertura da sessio do Parlamento

Europeu, um relat6rio geral sobre as actividades da Comunidade."

5) No artigo 180, o sexto parfgrafo passa a ter a seguinte redac;Ao:

"0 Conselho, deliberando por maioria qualificada, fixa todos os subsfdios que substituam a

remuneraoo."

6) Sio aditados os artigos seguintes:

"ARTIGO 20 0 -A

o Parlamento Europeu pode, por maioria dos seus membros, solicitar t ComissAo que submeta

b sua aprecialao todas as propostas adequadas sobre as quest6es que se Ihe afigure requererem

a elaboragio de actos comunitArios para a aplicaqAo do presente Tratado.

ARTIGO 20 0 -B

No exercfcio das suas atribuio6es, o Parlanento Europeu pode, a pedido de um quarto dos seus

membros, constituir uma comissbo de inqudrito tempordria para analisar, sem prejufzo das

atribuiqes conferidas pelo presente Tratado a outras Institui,6es ou 6rglos, alegag6es de

infracqlo ou de m administraqio na aplicaqbo do direito comunitdrio, excepto se os factos

alegados estiverem em instgncia numa jurisdiqlo, e enquanto o processo jurisdicional nio se

encontrar conclufdo.

A comissio de inqu6rito tempordria extingue-se com a apresentagio do seu relatdrio.

As formas de exercfcio do direito de inqudrito slo determinadas de comum acordo pelo

Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comisslo.
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ARTIGO 20 0 -C

Qualquer cidadlo da Uni~o, bern como qualquer outra pessoa singular ou colectiva corn residencia

ou sede estatutAria num Estado-membro, tern o direito de apresentar, a tftulo individual ou em

associaglo corn outros cidadAos ou pessoas, petic es ao Parlamento Europeu sobre qualquer

questo que se integre nos domfnios de actividade da Comunidade e the diga directamente

respeito.

ARTIGO 200-D

1. 0 Parlamento Europeu nomeard um Provedor de Justira, corn poderes para receber queixas

apresentadas por qualquer cidadio da Unijo ou qualquer pessoa singular ou colectiva corn

residencia ou sede estatutgria num Estado-membro e respeitantes a casos de md administragao na

actuaqio das Instituiq6es ou organismos comunitdrios, corn excepqio do Tribunal de Justiga e do

Tribunal de Primeira Instincia no exercfcio das respectivas funq6es jurisdicionais.

De acordo corn a sua missia, o Provedor de Justiga procederd aos inqudritos que considere

justificados, quer por sua pr6pria iniciativa, quer corn base nas queixas que Ihe tenham sido

apresentadas, directamente ou por interniddio de um membro do Parlamento Europeu, excepto

se os factos invocados forem ou tiverem sido objecto de processo jurisdicional. Sempre que o

Provedor de Justiqa constate uma situa;Ao de md administraglo, apresentarl o assunto I

InstituiAo em causa, que disp6e de um prazo de tres meses para Ihe apresentar a sua posigio. 0

Provedor de Justiqa enviarl seguidamente um relatdrio ao Parlamento Europeu e kquela

Instituiglo. A pessoa que apresentou a queixa serl informada do resultado dos inqudritos.

0 Provedor de Justiga apresentard anualmente ao Parlamento Europeu um relat6rio sobre os

resultados dos inqudritos que tenha efectuado.

2. 0 Provedor de Justiqa 6 nomeado ap6s cada eleigio do Parlamento Europeu, pelo perfodo da

legislatura. Pode ser reconduzido nas suas funq6es.

A pedido do Parlamento Europeu, o Tribunal de Justiga pode demitir o Provedor de Justiga, se

este deixar de preencher os requisitos necessArios ao exercfcio das suas fun ;6es ou tiver cometido

falta grave.
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3. 0 Provedor de Justiqa exercerd as suas funoes com total independencia. No cumprimento

dos seus deveres, nio solicitard nem aceitard instruc6es de qualquer organismo. Enquanto

durarem as suas funo6es, o Provedor de Justira nio pode exercer qualquer outra actividade

profissional, remunerada ou nio.

4. 0 Parlarnento Europeu estabelecerd o estatuto e as condioes gerais de exercfcio das funoes

do Provedor de Justiqa, apds parecer da Comisslo e com a aprovario do Conselho, deliberando

por maioria qualificada."

7) O n ° 3 do artigo 210 passa a ter a seguinte redacvAo:

"3. 0 Parlamento Europeu elabora projectos destinados a permitir a eleigio por sufr:gio universal

directo, segundo um processo uniforme em todos os Estados-membros.

o Conselho, deliberando por unanimidade, ap6s parecer favorivel do Parlamento Europeu, que

se pronuncia por maioria dos membros que o comp6em, aprova as disposiqoes cuja adopqio

recomendard aos Estados-membros, nos termos das respectivas normas constitucionais."

8) 0 artigo 240 passa a ter a seguinte redacoAo:

"ARTIGO 240

o Parlamento Europeu discute em sesslo pdblica o relat6rio geral que Ihe 6 submetido pela

Comisslo.

Quando uma moqAo de censura sobre as actividades da Comissao for submetida A apreciaqio do

Parlamento Europeu, este s6 pode pronunciar-se sobre ela por votagio ptlblica e depois de

decorridos pelo menos tres dias sobre o depdsito da referida moqio.

Se a moqAo de censura for adoptada por maioria de dois tergos dos votos expressos que

representem a maioria dos membros que comp6em o Parlamento Europeu, os membros da

Comissio devem abandonar colectivamente as suas funq6es. Continuarlo, pordm, a gerir os

assuntos correntes atd sua substituiqlo, nos termos do artigo 100. Neste caso, o mandato dos

membros da Comissio designados para os substituir expira na data em que terminaria o mandato

dos membros da Comissao obrigados a abandonar funq6es colectivamente."
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9) SAo aditados os artigos seguintes:

"ARTIGO 270

o Conselho 6 composto por um representante de cada Estado-membro a nfvel ministerial, que terd

poderes para viticular o governo desse Estado-membro.

A presidencia 6 exercida sucessivamente por cada Estado-membro no Conselho, durante um

perfodo de seis meses, pela seguinte ordem dos Estados-membros:

- durante urn primeiro ciclo de seis anos: Bdlgica, Dinamarca, Alemanha, Grdcia, Espanha,

Franga, Irlanda, ItAlia, Luxemburgo, Pafses Baixos, Portugal, Reino Unido;

- durante o ciclo seguinte de seis anos: Dinamarca, Bdlgica, Grdcia, Alemanha, Franga,

Espanha, ItAlia, Irlanda, Pafses Baixos, Luxemburgo, Reino Unido, Portugal.

ARTIGO 27 0-A

o Conselho redne-se por convocagio do seu Presidente, por iniciativa deste, de um dos seus

membros, ou da Comisslo."

10) Sio aditados os artigos seguintes:

"ARTIGO 290

o Conselho, deliberando por maioria qualificada, fixa os vencimentos, subsfdios, abonos e

pens6es do Presidente e dos membros da Comissio, e ainda do Presidente, dos jufzes, dos

advogados-gerais e do escrivio do Tribunal de Justi;a. 0 Conselho fixa, igualmente por maioria

qualificada, todos os subsfdios e abonos que substituam a remuneraq[o.

ARTIGO 300

1. Um Comitd, composto por representantes permanentes dos Estados-membros, prepara os

trabalhos do Conselho e exerce os mandatos que este Ihe confia.

2. 0 Conselho 6 assistido por um Secretariado-Geral, colocado sob a direcqio de um

SecretArio-Geral. 0 Secretrio-Geral 6 nomeado pelo Conseiho, deliberando por unanimidade.
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O Conselho decide sobre a organizagio do Secretariado-Geral.

3. 0 Conselho estabelece o seu regulamento interno."

11) 0 artigo 320 passa a ter a seguinte redacqo:

"ARTIGO 320

O Tribunal de Justiga 6 composto por treze jufzes.

o Tribunal de Justiga redne-se em sessAo plengria. Pode, no entanto, criar secg6es, cada uma

delas constitufda por tres ou cinco jufzes, quer para procederem a certas diligencias de instruqgo,

quer para julgarem certas categorias de causas, de acordo com as condig6es previstas em

regulamento estabelecido para o efeito.

o Tribunal de Justiqa redne-se em sessio plenlria sempre que um Estado-membro ou ura

Instituiglo da Comunidade que seja parte na instAncia o solicitar.

Se o Tribunal de Justiga Iho solicitar, o Conselho, deliberando por unanimidade, pode aumentar

o ndmero de jufzes e proceder As necessArias adapta,6es dos segundo e terceiro par~grafos do

presente artigo e do segundo par~grafo do artigo 321-B."

12) 0 artigo 32*-D passa a ter a seguinte redacqio :

"ARTIGO 32 0 -D

1. It associada ao Tribunal de Justiqa uma jurisdigio encarregada de conhecer em primeira

instAncia, sem prejufzo de recurso para o Tribunal de Justiga limitado s quest6es de direito e

nas condig6es estabelecidas pelo respectivo Estatuto, de certas categorias de acq6es determinadas

nas condig6es definidas no n0 2. 0 Tribunal de Primeira Instancia nAo tern competencia para

conhecer das quest6es prejudiciais submetidas nos termos do artigo 410.

2. A pedido do Tribunal de Justiga e apds consulta do Parlamento Europeu e da Comisslo, o

Conselho, deliberando por unanimidade, determina as categorias de acoes a que se refere o n' 1

e a composigAo do Tribunal de Primeira InstAncia e adopta as adaptag6es e as disposio6es

complementares necessirias ao Estatuto do Tribunal de Justiga. Salvo decisao em contrArio do

Conselho, silo aplic:veis ao Tribunal de Primeira Instncia as disposio6es do presente Tratado
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relativas ao Tribunal de Justiga, e nomeadamente as disposiq6es do Protocolo relativo ao Estatuto

do Tribunal de Justia.

3. Os membros do Tribunal de Primeira InstAncia slo escolhidos de entre pessoas que oferegam

todas as garantias de independ6ncia e possuam a capacidade requerida para o exercfcio de
funoes jurisdicionais; slo nomeados de comum acordo, por seis anos, pelos governos dos
Estados-membros. De tres em tres anos proceder-se-A a uma substituiqlo parcial. Os membros
cessantes podem ser nomeados de novo.

4. 0 Tribunal de Primeira InstAncia estabelece o respectivo regulamento processual de comum

acordo com o Tribunal de Justiqa. Esse regulamento serd submetido A aprovagAo unanime do
Conselho."

13) 0 artigo 330 passa a ter a seguinte redacio:

"ARTIGO 330

O Tribunal de Justiqa 6 competente para conhecer dos recursos de anulaqAo corn fundamento em
incompetencia, violaqAo de formalidades essenciais, violaqAo do presente Tratado ou de qualquer
norma jurfdica relativa I sua aplicaq , ou em desvio de poder, interpostos das decis6es e
recomenda~es da Comissao, por um Estado-membro ou pelo Conseiho. Todavia, o Tribunal
de Justiqa nao pode apreciar a situalao decorrente dos factos ou circunstAncias econ6micas em

atengao I qual foram proferidas as referidas decis6es ou recomendaq6es, excepto se a Comissao
for acusada de ter cometido um desvio de poder ou de ter ignorado, de forma manifesta, as
disposig6es do Tratado ou qualquer norma jurfdica relativa k sua aplicagAo.

As empresas ou associag6es referidas no artigo 480 podem interpor, nas mesmas condi;6es,
recurso das decis6es e recomendac6es individuais que Ihes digam respeito, bern como das
decis6es e recomendag6es gerais que considerem viciadas de desvio de poder que as afecte.

Os recursos previstos nos dois primeiros par~grafos do presente artigo devem ser interpostos no
prazo de urn mes a contar, conforme o caso, da notificagio ou da publicagAo da decisio ou
recomendaqio.

O Tribunal de Justiqa 6 competente, nas mesmas condiq6es, para conhecer dos recursos
interpostos pelo Parlamento Europeu com o objectivo de salvaguardar as suas prerrogativas."
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14) It aditado o Capftulo seguinte:

"CAPfTULO V

0 TRIBUNAL DE CONTAS

ARTIGO 450 -A

A fiscalizaqio das contas 6 efectuada pelo Tribunal de Contas.

ARTIGO 450 -B

1. 0 Tribunal de Contas 6 composto por doze membros.

2. Os membros do Tribunal de Contas serlo escolhidos de entre personalidades que pertenqam

ou tenham pertencido, nos respectivos pafses, a institui,6es de fiscalizaqbo externa ou que

possuam uma qualificaqAo especial para essa funqbo. Devem oferecer todas as garantias de

independ~ncia.

3. Os membros do Tribunal de Contas slo nomeados por um perfodo de seis anos, pelo

Conselho, deliberando por unanimidade, apds consulta do Parlamento Europeu.

Todavia, quando das primeiras nomea,6es, quatro membros do Tribunal de Contas, designados

por sorteio, sao nomeados por um perfodo de apenas quatro anos.

Os membros do Tribunal de Contas podem ser nomeados de novo.

Os membros do Tribunal de Contas designam de entre si, por um perfodo de tres anos, o

Presidente do Tribunal de Contas, que pode ser reeleito.

4. Os membros do Tribunal de Contas exercerio as suas fungdes corn total independencia, no

interesse geral da Comunidade.

No cumprimento dos seus deveres, nAo solicitarAo nem aceitargo instruqes de nenhum governo

ou qualquer outra entidade, e abster-se-lo de praticar qualquer acto incompatfvel com a natureza

das suas funq6es.
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5. Enquanto durarem as suas funq6es, os membros do Tribunal de Contas nio podem exercer

qualquer outra actividade profissional, remunerada ou nso. Alm disso, assumirlo, no momento

da sua posse, o compromisso solene de respeitar, durante o exercfcio das suas funq6es e apds

a cessaqio destas, os deveres decorrentes do cargo, nomeadamente os de honestidade e discriqlo,

relativamente A aceitaqio, apds aquela cessaqlo, de determinadas funoes ou beneffcios.

6. Para aldm das substituives normais e dos casos de morte, as funoes dos membros do

Tribunal de Contas cessam individualmente por demissio voluntdria ou compulsiva declarada

pelo Tribunal de Justio, nos termos do no 7.

O membro em causa serd substitufdo pelo tempo que faltar para o termo do perfodo de exercfcio

das suas funvoes.

Salvo no caso de demissio compulsiva, os membros do Tribunal de Contas permanecem em

fun6es atd serem substitufdos.

7. Os membros do Tribunal de Contas s6 podem ser afastados das suas funq6es ou privados do

seu direito a penslo ou de quaisquer outros beneffcios que a substituam, se o Tribunal de Justiga

declarar verificado, a pedido do Tribunal de Contas, que deixaram de corresponder Is condivoes

exigidas ou de cumprir os deveres decorrentes do cargo.

8. 0 Conselho, deliberando por maioria qualificada, fixa as condiq6es de emprego,

designadamente os vencimentos, subsfdios, abonos e pens6es do Presidente e dos membros do

Tribunal de Contas. 0 Conselho fixa, igualmente por maioria qualificada, todos os subsfdios e

abonos que substituam a remuneraqio.

9. As disposic6es do Protocolo relativo aos Privilgios e Imunidades das Comunidades

Europeias, aplic~veis aos jufzes do Tribunal de Justiqa, slo igualmente apliciveis aos membros

do Tribunal de Contas.

ARTIGO 450-C

1. 0 Tribunal de Contas examina as contas da totalidade das receitas e despesas da

Comunidade. Examina igualmente as contas da totalidade das receitas e despesas de qualquer

organismo criado pela Comunidade, na medida em que o respectivo acto constitutivo nio exclua

esse exame.
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O Tribunal de Contas envia ao Parlamento Europeu e ao Conselho ura declarat;o sobre a

fiabilidade das contas e a regularidade e legalidade das operagbes a que elas se referem.

2. 0 Tribunal de Contas examina a legalidade e a regularidade das receitas e despesas a que

se refere o no 1 e garante a boa gesto financeira.

A fiscalizaqAo das receitas efectua-se corn base na verificagio dos cr6ditos e dos pagamentos

feitos A Comunidade.

A fiscaliza;Ao das despesas efectua-se com base nas autoriza;es e nos pagamentos.

Estas fiscaliza;6es podem ser efectuadas antes do encerramento das contas do exercfcio

orcamental em causa.

3. A fiscalizaglo 6 feita corn base em documentos e, se necessgrio, no pr6prio local junto das

outras Institui;Oes da Comunidade e nos Estados-membros. A fiscaliza;o nos Estados-membros

serd feita em colabora;Ao corn as instituicves de fiscaliza;Ao nacionais ou, se estas para tal nio

tiverem competencia, corn os servios nacionais competentes. Estas institui;6es ou servios dario

a conhecer ao Tribunal de Contas a sua inten;Ao de participar na fiscalizagio.

Todos os documentos ou informa;6es necesskios ao desempenho das atribui;6es do Tribunal

de Contas ser-lhe-lo comunicados, a seu pedido, pelas outras Instituig6es da Comunidade e pelas

instituir6es de fiscal izaqlo nacionais ou, se estas para tal nto tiverem competencia, pelos servios

nacionais competentes.

4. 0 Tribunal de Contas elabora um relat6rio anual apds o encerramento de cada exercfcio.
Este relatdrio 6 transmitido As outras Institui;6es da Comunidade e publicado no Jornal Oficial

das Comunidades Europeias, acompanhado das respostas das referidas Instituiges Is observa~es

do Tribunal de Contas.

O Tribunal de Contas pode ainda em qualquer momento apresentar observages, nomeadamente

sob a forma de relat6rios especiais, sobre determinadas questaes e formular pareceres a pedido

de uma das outras Instituiges da Comunidade.

o Tribunal de Contas adopta os relatdrios anuais, os relatdrios especiais ou os pareceres, por
maioria dos membros que o comp6em.
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0 Tribunal de Contas assiste o Parlamento Europeu e o Conselho no exercfcio da respectiva

funqto de controlo da execuqio do orgamento.

5. 0 Tribunal de Contas elabora ainda anualmente um relat6rio em separado sobre a

regularidade das operaqOes de contabilidade que nto sejam as relativas ks despesas e s receitas

a que se refere o no 1, bern como sobre a regularidade da gestio financeira da Comissio relativa

a essas operai~es. 0 Tribunal elabora este relatdrio no prazo mgximo de seis meses apds o

encerramento do exercfcio a que as contas se referem e remete-Io-A ao Conselho e k Comisslo.

A Comisslo transmite-o ao Parlamento Europeu."

15) 0 artigo 78°-C passa a tar a seguinte redacSAo:

"ARTIGO 780-C

A Comissio executa o orgamento administrativo, de acordo corn a regulamentaqso adoptada por

forga do artigo 78°-H, sob sua prdpria responsabilidade e atd ao limite das dota 6es concedidas,

tendo em conta os princfpios da boa gesto financeira.

A regulamentagio deve prever normas especfficas segundo as quais cada Instituigio participa na

execugio das suas despesas prdprias.

Dentro do orqamento administrativo, e nos limites e condioes fixados pela regulamentaqlo

adoptada por forga do artigo 78*-H, a Comissio pode proceder a transfergncias de dotag6es,

quer de capftulo para capftulo, quer de subdivis~o para subdivisio."

16) Sio revogados os artigos 78*-E e 78*-F.

17) 0 artigo 78 0-G passa a ter a seguinte redacoo:

"ARTIGO 78 0-G

1. 0 Parlamento Europeu, sob recomendaqio do Conselho, deliberando por maioria qualificada,

dard quitarlo I Comissio quanto k execuqbo do orqamento administrativo. Para o efeito, o

Parlamento Europeu examina, posteriormente ao Conselho, as contas e o exercfcio a que se

refere o artigo 781-D e o relat6rio anual do Tribunal de Contas, acompanhado das respostas das

Instituioes fiscalizadas ,s observaq~es do Tribunal de Contas, bern como quaisquer relat6rios

especiais pertinentes do referido Tribunal.
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2. Antes de dar quitaqdo t Comissdo, ou para qualquer outro efeito relacionado corn o exercfcio

das atribuiqdes desta lnstituiqlo em matdria de execuqAo do orqamento administrativo, o

Parlamento Europeu pode solicitar que a ComissAo seja ouvida sobre a execuqdo das despesas

ou o funcionamento dos sistemas de controlo financeiro. A Comissio apresentard ao Parlamento

Europeu, a pedido deste, todas as informag6es necessIrias.

3. A Comisslo tomard todas as medidas necessirias para dar seguimento ks observaces que

acompanham as decis6es de quitalio e s demais observaq6es do Parlamento Europeu sobre a

execuqlo das despesas, bern como aos comentArios que acompanharem as recomendaq6es de

quitagio aprovadas pelo Conselho.

A pedido do Parlamento Europeu ou do Conselho, a Comisslo apresentard um relat6rio sobre

as medidas tomadas em funqAo dessas observaq6es e comentArios, e nomeadamente sobre as

instruq;Oes dadas aos serviqos encarregados da execuio do orqamento administrativo. Esses

relat6rios serlo igualmente enviados ao Tribunal de Contas."

18) 0 artigo 78 0-H passa a ter a seguinte redacoo:

"ARTIGO 780 -H

o Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissio, e ap6s consulta do

Parlamento Europeu e parecer do Tribunal de Contas:

a) Adopta a regulamentaqlo financeira que especifique nomeadamente as modalidades relativas

4 elaboragio e execuglo do oramento administrativo e A prestagdo e fiscalizaqAo das contas;

b) Fixa as modalidades e o procedimento segundo os quais as receitas orgamentais previstas no

regime dos recursos pr6prios das Comunidades slo colocadas A disposigio da Comissio e

estabelece as medidas a aplicar para fazer face, se for caso disso, Ms necessidades de

tesouraria;

c) Determina as regras e organiza a fiscalizaqlo da responsabilidade dos auditores financeiros,

dos ordenadores orqamentais e dos contabilistas."

Vol. 1759. 1-30615



376 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 1993

19) It aditado o seguinte artigo:

"ARTIGO 780-I

Os Estados-membros tomarlo, para combater as fraudes lesivas dos interesses financeiros da

Comunidade, medidas anrlogas hs que tomarem para combater as fraudes lesivas dos seus

prdprios interesses financeiros.

Sem prejufzo de outras disposigdes do presente Tratado, os Estados-membros coordenarlo as

respectivas ac;5es no sentido de defender os interesses financeiros da Comunidade contra a

fraude. Para o efeito, organizarlo, corn a ajuda da Comisslo, uma colaboragio estreita e regular

entre os servivos competentes das respectivas administraq6es."

20) A alfnea a) do artigo 790 passa a ter a seguinte redacqAo:

"a) 0 presente Tratado ndo 6 aplicAvel bs Ilhas Ferod."

21) Sbo revogados os artigos 960 e 980.
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TiTULO IV

DISPOSIr6ES QUE ALTERAM

0 TRATADO QUE INSTITUI

A COMUNIDADE EUROPEIA

DA ENERGIA AT6MICA

ARTIGO I

0 Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia At6mica 6 alterado nos termos do presente

artigo.

1) 0 artigo 30 passa a ter a seguinte redacAo:

"ARTIGO 30

1. A realizaqAo das tarefas confiadas I Comunidade 6 assegurada por:

- urn PARLAMENTO EUROPEU;

- um CONSELHO;

- uma COMISSAO;

- um TRIBUNAL DE JUSTICA;

- um TRIBUNAL DE CONTAS.

Cada Instituiqlo actua nos limites das atribuiq6es e competancias que Ihe slo conferidas pelo

presente Tratado.

2. 0 Conselho e a Comisslo slo assistidos por um Comitd Econdmico e Social, corn fung6es

consultivas."
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2) Sio aditados os seguintes artigos:

"ARTIGO 107 0-A

0 Parlamento Europeu pode, por maioria dos seus membros, solicitar I Comisslo que submeta

I sua apreciaiao todas as propostas adequadas sobre as quest6es que se Ihe afigure requererem

a elaboraqao de actos comunitirios para a aplicalao do presente Tratado.

ARTIGO 1070-B

No exercfcio das suas atribuioes, o Parlamento Europeu pade, a pedido de um quarto dos seus

membros, constituir uma comissio de inqudrito tempor ria para analisar, ser prejufzo das

atribuioes conferidas pelo presente Tratado a outras Instituioes ou 6rglos, alegaves de

infracqAo ou mg administraqlo na aplicagAo do direito comunitIrio, excepto se os factos alegados

estiverem em instAncia numa jurisdiqlo, e enquanto o processo jurisdicional nio se encontrar

conclufdo.

A comissio de inqudrito tempor~ria extingue-se com a apresentaqvo do seu relat6rio.

As formas de exercfcio do direito de inqudrito sAo determinadas de comum acordo pelo

Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissio.

ARTIGO 1070 -C

Qualquer cidadlo da Unilo, bem como qualquer outra pessoa singular ou colectiva corn

residncia ou sede estatutiria num Estado-membro, tern o direito de apresentar, a tftulo

individual ou em associaqio com outros cidadlos ou pessoas, peties ao Parlamento Europeu

sobre qualquer questAo que se integre nos domfnios de actividade da Comunidade e the diga

directamente respeito.

ARTIGO 107 0-D

1. 0 Parlamento Europeu nomeard um Provedor de Justiqa, corn poderes para receber queixas

apresentadas por qualquer cidadlo da Unilo ou qualquer pessoa singular ou colectiva corn

residencia ou sede estatutdria num Estado-membro e respeitantes a casos de mA administragio

na actuaqlo das 1nstitui,3es ou organismos comunitArios, com exceplao do Tribunal de Justiga

e do Tribunal de Primeira Instincia no exercfcio das respectivas fun,6es jurisdicionais.
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De acordo corn a sua missio, o Provedor de Justiga procederd aos inqudritos que considere

justificados, quer par sua pr6pria iniciativa, quer com base nas queixas que Ihe tenham sido
apresentadas, directamente ou par interm&lio de um membro do Parlamento Europeu, excepto

se os factos invocados forem ou tiverem sido objecto de processo jurisdicional. Sempre que o
Provedor de Justiqa constate uma situaqao de md administraqlo, apresentarA o assunto I

Instituiqlo em causa, que disp6e de um prazo de tres meses para Ihe apresentar a sua posilo.
o Provedor de Justiqa enviarl seguidamente um relatdrio ao Parlamento Europeu e bquela

1nstituiqlo. A pessoa que apresentou a queixa serA informada do resultado dos inqudritos.

o Provedor de Justiqa apresentard anualmente ao Parlamento Europeu urn relatdrio sobre os
resultados dos inqudritos que tenha efectuado.

2. 0 Provedor de Justiqa 6 nomeado apds cada eleiqdo do Parlamento Europeu, pelo perfodo

da legislatura. Pode ser reconduzido nas suas funq6es.

A pedido do Parlamento Europeu, o Tribunal de Justiqa pode dernitir o Provedor de Justiqa, se
este deixar de preencher os requisitos necessArios ao exercfcio das suas funq6es ou tiver cometido

falta grave.

3. 0 Provedor de Justiqa exercerA as suas funq6es com total independencia. No cumprimento
dos seus deveres, n~o solicitard ner aceitarl instruq6es de qualquer organismo. Enquanto

durarem as suas funves, o Provedor de Justiqa nto pode exercer qualquer outra actividade

profissional, remunerada ou nio.

4. 0 Parlamento Europeu estabelecerd o estatuto e as condiq6es gerais de exercfcio das func6es

do Provedor de Justiqa, ap6s parecer da Comisslo e corn a aprovaq.o do Conseiho, deliberando

par maioria qualificada."

3) 0 n° 3 do artigo 108 ° passa a ter a seguinte redacVio:

"3. 0 Parlarnento Europeu elaborard projectos destinados a permitir a eleiqAo par sufrigio
universal directo, segundo um processo uniforme em todos os Estados-membros.

0 Conselho, deliberando par unanimidade, apds parecer favorAvel do Parlamento Europeu, que
se pronunciard par maioria absoluta dos membros que o comp6em, aprovard as disposioes, cuja

adopqio recomendard aos Estados-membros, nos termos das respectivas normas constitucionais."
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4) No artigo 1140 6 aditada a seguinte rrase ao 20 parigrafo:

"Neste caso, o mandato dos membros da Comissio designados para os substituir expira na data

em que terminaria o mandato dos membros da Comisslo obrigados a abandonar funq6es

colectivamente."

5) Sio aditados os seguintes artigos:

"ARTIGO 1160

O Conselho 6 composto por um representante de cada Estado-membro a nfvel ministerial, que

terd poderes para vincular o govemo desse Estado-membro.

A presidencia 6 exercida sucessivamente por cada Estado-membro no Conselho, durante um

perfodo de seis meses, pela seguinte ordem dos Estados-membros:

- durante um primeiro ciclo de seis anos: Bdlgica, Dinamarca, Alemanha, Gr6cia, Espanha,

Franca, Irlanda, Itlia, Luxemburgo, Pafses Baixos, Portugal, Reino Unido;

- durante o ciclo seguinte de seis anos: Dinamarca, Bdlgica, Gr~cia, Alemanha, Franqa,

Espanha, Itdlia, Irlanda, Pafses Baixos, Luxemburgo, Reino Unido, Portugal.

ARTIGO 1170

O Conselho redne-se por convocaqlo do seu Presidente, por iniciativa deste, de um dos seus

membros, ou da Comissio."

6) It aditado o seguinte artigo:

"ARTIGO 1210

1. Um Comitd, composto por representantes permanentes dos Estados-membros, prepara

os trabalhos do Conselho e exerce os mandatos que este lhe confia.
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2. 0 Conselho 6 assistido par um Secretariado-Geral, colocado sob a direcglo de um

Secretgrio-Geral. 0 Secretdrio-Geral 6 nomeado pelo Conselho, deliberando por unanimidade.

0 Conselho decide sobre a organizagio do Secretariado-Geral.

3. 0 Conselho estabelece o seu regulamento interno."

7) It aditado o seguinte artigo:

"ARTIGO 1230

o Conselho, deliberando por maioria qualificada, fixa os vencimentos, subsfdios, abonos e

pens6es do Presidente e dos membros da Comissto, e ainda do Presidente, dos jufzes, dos

advogados-gerais e do escrivio do Tribunal de Justiqa. 0 Conselho fixa, igualmente por maioria

qualificada, todos os subsfdios e abonos que substituam a remunerao."

8) SAo aditados 0s seguintes artigos:

.ARTIGO 1250

A Comissio publicard anualmente, pelo menos urn mrs antes da abertura da sesslo do

Parlamento Europeu, um relatdrio geral sobre as actividades da Comunidade.

ARTIGO 1260

1. A Comissio 6 composta por dezassete membros escolhidos em funio da sua competencia

geral e que ofeream todas as garantias de independencia.

0 milmero de membros da Comissio pode ser modificado pelo Conselho, deliberando por

unanimidade.

Sd nacionais dos Estados-membros podem ser membros da Comisslo.

A Comissio deve ter, pelo menos, um nacional de cada Estado-membro, mas o ndmero de

membros corn a nacionalidade de um mesmo Estado nio pode ser superior a dois.
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2. Os membros da ComissAo exercerio as suas funq6es com total independencia, no interesse

geral da Comunidade.

No cumprimento dos seus deveres, nio solicitarlo nem aceitario instruoes de nenhum governo

ou qualquer outra entidade. Os membros da ComissAo abster-se-So de praticar qualquer acto

incompatfvel corn a natureza das suas funq6es. Os Estados-membros comprometem-se a respeitar

este princfpio e a nio procurar influenciar os membros da Comissio no exercfcio das suas

fung6es.

Enquanto durarem as suas fun, es, os membros da Comisslo no podem exercer qualquer outra

actividade profissional, remunerada ou n~o. Alm disso, assumirlo, no momento da posse, o

compromisso solene de respeitar, durante o exercfcio das suas fungOes e ap6s a cessaqlo destas,

os deveres decorrentes do cargo, nomeadamente de honestidade e discriqlo, relativamente A

aceitagio, ap6s aquela cessaqAo, de determinadas fungdes ou beneffcios. Se estes deveres n'o

forem respeitados, pode o Tribunal de Justiqa, a pedido do Conselho ou da Comissio, conforme

o caso, ordenar a demissio compulsiva do membro em causa, nos termos do artigo 1290, ou a

perda dos seus direitos a pensio ou de quaisquer outros beneffcios que a substituam.

ARTIGO 1270

1. Os membros da Comissio slo nomeados segundo o procedimento previsto no n' 2, por um

perfodo de cinco anos, sem prejufzo da eventual aplicaqio do disposto no artigo 1140.

Podem set reconduzidos nas suas funo6es.

2. Os governos dos Estados-membros designam de comum acordo, apds consulta do

Parlamento Europeu, a personalidade que tencionam nomear Presidente da Comissio.

Os governos dos Estados-membros, em consulta corn o Presidente designado, designam as outras

personalidades que tencionam nomear membros da Comissio.

O Presidente e os demais membros da ComissIo assim designados slo colegialmente sujeitos a

um voto de aprovargo do Parlamento Europeu. Ap6s a aprovaqbo do Parlamento Europeu, o

Presidente e os demais membros da Comisslo slo nomeados, de comum acordo, pelos governos

dos Estados-membros.
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3. 0 disposto nos ns 1 e 2 serd aplicivel pela primeira vez ao Presidente e aos demais

membros da Comissao cujas funoes tam infcio em 7 de Janeiro de 1995.

o Presidente e os demais membros da Comisslo cujas funq6es tam infcio em 7 de Janeiro de

1993 serlo nomeados de comum acordo pelos governos dos Estados-membros. 0 perfodo de

exercfcio das suas funo6es termina em 6 de Janeiro de 1995.

ARTIGO 1280

Para aldm das substituiq6es normais e dos casos de morte, as funq6es de membro da Comissio

cessam individualmente par demissio voluntAria ou compulsiva.

o membro em causa serd substitufdo par urn novo membro, nomeado de comum acordo pelos

governos dos Estados-membros, pelo tempo que faltar para o termo do perfodo de exercfcio das

suas fun6es. 0 Conselho, deliberando par unanimidade, pode decidir pela nao substituiqlo,

durante esse perfodo.

Em caso de demissio ou morte, o Presidente 6 substitufdo pelo tempo que faltar para o termo

do perfodo de exercfcio das suas funqdes. t aplicivel I substituiqvo do Presidente o

procedimento previsto no n' 2 do artigo 1270.

Salvo em caso de demissAo compulsiva previsto no artigo 1290, os membros da Comisslo

permanecem em fung6es atd serem substitufdos.

ARTIGO 1290

Qualquer membro da Comissio que deixe de preencher os requisitos necess rios ao exercfcio das

suas funo6es, ou tenha cometido falta grave, pode ser demitido pelo Tribunal de Justiqa, a pedido

do Conselho ou da ComissAo.

ARTIGO 1300

A Comisslo pode nomear, de entre os seus membros, urn ou dois Vice-Presidentes.
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ARTIGO 1310

O Conselho e a ComissAo procederio a consultas recfprocas, organizando, de comum acordo,

as modalidades da sua colaboraqAo.

A Comisslo estabelece o seu regulamento interno, de forma a garantir o seu pr6prio

funcionamento e o dos seus serviqos, nas condiq6es previstas no presente Tratado. A Comisslo

assegura a publicaqAo desse regulamento interno.

ARTIGO 1320

As deliberag6es da Comissio slo tomadas por maioria do ndmero de membros previsto no artigo

1260.

A Comisslo sd pode reunir-se validamente se estiver presente o nlmero de membros fixado no

seu regulamento interno."

9) It revogado o artigo 1330.

10) 0 artigo 1370 passa a ter a seguinte redac~io:

"ARTIGO 1370

o Tribunal de Justica 6 composto por treze jufzes.

o Tribunal de Justiga redlne-se em sessio plen~ria. Pode, no entanto, criar sec 6es, cada uma

delas constitufda por tres ou cinco jufzes, quer para procederem a certas diligencias de instruglo,

quer para julgarem certas categorias de causas, de acordo corn as condiq6es previstas em

regulamento estabelecido para o efeito.

o Tribunal de Justiqa relne-se em sesslo plendria sempre que um Estado-membro ou uma

Institui;Ao da Comunidade que seja parte na insthncia o solicitar.

Se o Tribunal de Justiga Iho solicitar, o Conselho, deliberando por unanimidade, pode aumentar

o nlmero de jufzes e proceder Is necessirias adaptaoes dos segundo e terceiro parigrafos do

presente artigo e do segundo par~grafo do artigo 1390."
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11) 0 artigo 140O-A passa a ter a seguinte redacio:

"ARTIGO 140 0 -A

1. t associada ao Tribunal de Justiga ura jurisdigao encarregada de conhecer em primeira

instAncia, sem prejufzo do recurso para o Tribunal de Justiga limitado Is quest6es de direito e

nas condigdes estabelecidas pelo respectivo Estatuto, de certas categorias de acg,6es determinadas

nas condiges definidas no no 2. 0 Tribunal de Primeira Instancia nao tern competencia para

conhecer das quest6es prejudiciais submetidas nos termos do artigo 1500.

2. A pedido do Tribunal de Justiga e apds consulta do Parlamento Europeu e da Comissao, o

Conselho, deliberando por unanimidade, determina as categorias de acgoes a que se refere o no 1

e a composiglo do Tribunal de Primeira Instancia, e adopta as adaptag6es e as disposiq6es

complementares necessArias ao Estatuto do Tribunal de Justia. Salvo decisao em contrArio do

Conselho, sao aplicAveis ao Tribunal de Primeira lnstAncia as disposiq6es do presente Tratado

relativas ao Tribunal de Justiga, e nomeadamente as disposigaes do Protocolo relativo ao Estatuto

do Tribunal de Justiqa.

3. Os membros do Tribunal de Primeira InstAncia sao escolhidos de entre pessoas que

ofereqam todas as garantias de independencia e possuam a capacidade requerida para o exercfcio

de funres jurisdicionais; sao nomeados de comum acordo, por seis anos, pelos governos dos

Estados-membros. De tres em tres anos proceder-se-A k sua substituigio parcial. Os membros

cessantes podem ser nomeados de novo.

4. 0 Tribunal de Primeira Instancia estabelece o respectivo regulamento processual de comum

acordo com o Tribunal de Justiga. Esse regulamento serl submetido k aprovaqlo un.nime do

Conselho."

12) 0 artigo 1430 passa a ter a seguinte redacio:

"ARTIGO 1430

1. Se o Tribunal de Justiga declarar verificado que um Estado-membro nao cumpriu qualquer

das obrigag6es que Ihe incumbem por fora do presente Tratado, esse Estado deve tomar as

medidas necessdrias A execuo do acdrdlo do Tribunal de Justiga.
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2. Se a Comisslo considerar que o Estado-membro em causa nio tomou as referidas medidas,

e apds ter dado a esse Estado a possibilidade de apresentar as suas observa,6es, formulard um

parecer fundamentado especificando os pontos em que o Estado-membro nao executou o ac6rdlo

do Tribunal de Justiga.

Se o referido Estado-membro nio tomar as medidas necessirias para a execuqio do ac6rdlo do

Tribunal de Justiqa dentro do prazo fixado pela Comissio, esta pode submeter o caso ao Tribunal

de Justiga. Ao faze-lo, indicarl o montante da quantia fixa ou progressiva correspondente I

sanglo pecunigria, a pagar pelo Estado-membro, que considerar adequada As circunsthncias.

Se o Tribunal de Justiqa declarar verificado que o Estado-membro em causa nlo deu

cumprimento ao seu ac6rdio, poderd condend-lo ao pagamento de uma quantia fixa ou

progressiva correspondente a ura sanqao pecunilria.

O presente procedimento no prejudica o disposto no artigo 142 ° . "

13) 0 artigo 1460 passa a ter a seguinte redacoio:

"ARTIGO 1460

O Tribunal de Justiga fiscaliza a legalidade dos actos do Conselho ou da Comissiao que nao sejam

recomenda,6es ou pareceres e dos actos do Parlamento Europeu destinados a produzir efeitos

jurfdicos em relaqao a terceiros.

Para o efeito, o Tribunal de Justiga 6 competente para conhecer dos recursos com fundamento

em incompetencia, violaqAo de formalidades essenciais, violaro do presente Tratado ou de

qualquer norma jurfdica relativa A sua aplicaqAo, ou em desvio de poder, interpostos por urn

Estado-membro, pelo Conselho ou pela ComissAo.

o Tribunal de Justiga 6 competente, nas mesmas condies, para conhecer dos recursos

interpostos pelo Parlamento Europeu corn o objectivo de salvaguardar as suas prerrogativas.

Qualquer pessoa singular ou colectiva pode interpor, nas mesmas condio6es, recurso das decis6es

de que seja destinatdria e das decis6es que, embora tomadas sob a forma de regulamento ou de

decisAo dirigida a outra pessoa, Ihe digam directa e individualmente respeito.

Vol. 1759, 1-30615



1993 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 387

Os recursos previstos no presente artigo devem ser interpostos no prazo de dois meses a contar,

conforme o caso, da publicaqlo do acto, da sua notificaqo ao recorrente ou, na falta desta, do

dia em que o recorrente tenha tornado conhecimento do acto."

14) It aditada a seguinte Secqio

"SECCAO v
0 TRIBUNAL DE CONTAS

ARTIGO 1600 -A

A fiscalizaqo das Contas 6 efectuada pelo Tribunal de Contas.

ARTIGO 1600-B

1. 0 Tribunal de Contas 6 composto por doze membros.

2. Os membros do Tribunal de Contas serbo escolhidos de entre personal idades que pertenram

ou tenham pertencido, nos respectivos parses, a institui, es de fiscaizagbo externa ou que

possuam uma qualificagio especial para essa funqAo. Devem oferecer todas as garantias de

independencia.

3. Os membros do Tribunal de Contas slo nomeados por um perfodo de seis anos, pelo

Conselho, deliberando por unanimidade, apds consulta do Parlamento Europeu.

Todavia, quando das primeiras nomea,,es, quatro membros do Tribunal de Contas, designados

por sorteio, slo nomeados por um perfodo de apenas quatro anos.

Os membros do Tribunal de Contas podem ser nomeados de novo.

Os membros do Tribunal de Contas designam de entre si, por um perfodo de tres anos, o

Presidente do Tribunal de Contas, que pode ser reeleito.

4. Os membros do Tribunal de Contas exercerb as suas fung6es corn total independtncia, no

interesse geral da Comunidade.
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No cumprimento dos seus deveres, nAo solicitargo nem aceitarlo instruv3es de nenhum governo

ou qualquer outra entidade, e abster-se-lo de praticar qualquer acto incompatfvel corn a natureza

das suas funo6es.

5. Enquanto durarem as suas funqfes, os membros do Tribunal de Contas ndo podem exercer

qualquer outra actividade profissional, remunerada ou nio. Alm disso, assumirto, no momento

da sua posse, o compromisso solene de respeitar, durante o exercfcio das suas funq6es e ap6s

a cessaqlo destas, os deveres decorrentes do cargo, nomeadamente os de honestidade e discriqlo,

relativamente A aceitagio, apds aquela cessaglo, de determinadas fun;6es ou beneffcios.

6. Para aldm das substitui6es normais e dos casos de morte, as funves dos membros do

Tribunal de Contas cessam individualmente por demisslio voluntdria ou compulsiva declarada

pelo Tribunal de Justiqa, nos termos do n 7.

o membro em causa serl substitufdo pelo tempo que faltar para o termo do perfodo de exercfcio

das suas funq6es.

Salvo no caso de demissio compulsiva, os membros do Tribunal de Contas perrnanecerao em

fung6es atd serem substitufdos.

7. Os membros do Tribunal de Contas s6 podem ser afastados das suas funr6es ou privados

do seu direito a penslo ou de quaisquer outros beneffcios que a substituam, se o Tribunal de

Justiga declarar verificado, a pedido do Tribunal de Contas, que deixararn de corresponder Is

condives exigidas ou de cumprir os deveres decorrentes do cargo.

8. 0 Conselho, deliberando por maioria qualificada, fixa as condiq6es de emprego,

designadamente os vencimentos, subsfdios, abonos e pensaes do Presidente e dos membros do

Tribunal de Contas. 0 Conselho fixa, igualmente por maioria qualificada, todos os subsfdios e

abonos que substituam a remuneraqo.

9. As disposiq6es do Protocolo relativo aos Privildgios e Imunidades das Comunidades

Europeias, aplicAveis aos jufzes do Tribunal de Justiqa, slo igualmente apliciveis aos membros

do Tribunal de Contas."
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ARTIGO 1600-C

1. 0 Tribunal de Contas examina as contas da totalidade das receitas e despesas da

Comunidade. Examina igualmente as contas da totalidade das receitas e despesas de todos os

organismos criados pela Comunidade, na medida em que o respectivo acto constitutivo nlo

exclua esse exame.

O Tribunal de Contas envia ao Parlamento Europeu e ao Conselho ura declaraqio sobre a

fiabilidade das contas e a regularidade e legalidade das operates a que elas se referem.

2. 0 Tribunal de Contas examina a legalidade e a regularidade das receitas e despesas e

garante a boa gestiao financeira.

A fiscalizaqio das receitas efectua-se corn base na verificagio dos crditos e dos pagamentos

feitos I Comunidade.

A fiscalizaclo das despesas efectuar-se-A corn base na verificaiao dos cr6ditos e dos pagamentos

feitos t Comunidade.

Estas fiscaliza6es podem ser efectuadas antes do encerramento das contas do exercfcio

orcamental em causa.

3. A fiscalizaqgo 6 feita corn base em documentos e, se necess~rio, no pr6prio local junto das

outras Instituioes da Comunidade e nos Estados-membros. A fiscalizaio nos Estados-membros

serd feita em colaboragio corn as instituioes de fiscalizaqAo nacionais ou, se estas para tal n~o

tiverem competencia, corn os serviqos nacionais competentes. Estas instituiles ou servigos darlo

a conhecer ao Tribunal de Contas a sua intenqAo de participar na fiscalizaq o.

Todos os documentos ou informao6es necessirios ao desempenho das atribui,6es do Tribunal de

Contas ser-lhe-lo comunicados, a seu pedido pelas outras instituioes da Comunidade e pelas

Instituioes nacionais de fiscalizaqgo ou, se estas para tal nio tiverem competencia, pelos

serviqos nacionais competentes.

4. 0 Tribunal de Contas elabora um relat6rio anual apds o encerramento de cada exercfcio

Este relat6rio serd transmitido Is outras Instituiq6es da Comunidade e publicado no Jornal Oficial

das Comunidades Europeias, acompanhado das respostas das referidas Instituioes Is observaq6es

do Tribunal de Contas.
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0 Tribunal de Contas pode ainda, em qualquer momento, apresentar observag6es,

nomeadamente sob a forma de relatdrios especiais, sobre determinadas quest6es e formular

pareceres a pedido de uma das outras Instituiqes da Comunidade.

o Tribunal de Contas adopta os relat6rios anuais, os relat6rios especiais, ou os pareceres pot

maioria dos membros que o comp6em.

o Tribunal de Contas assistird o Parlamento Europeu e o Conselho no exercfcio da respectiva

funglo de controlo da execuqio do orqamento."

15) 0 artigo 1660 passa a ter a seguinte redac;Ao:

"ARTIGO 1660

o nlmero de membros do Comitd Econdmico e Social 6 estabelecido do seguinte modo:

Bdlgica ....................... 12

Dinamarca ..................... 9

Alemanha ...................... 24

Gr~cia ........................ 12

Espanha ....................... 21

Franca ........................ 24

Irlanda ........................ 9

ItAlia ......................... 24

Luxemburgo .................... 6

Parses Baixos .................... 12

Portugal ....................... 12

Reino Unido .................... 24

Os membros do Comitd slo nomeados, por um perfodo de quatro anos, pelo Conselho,

deliberando por unanimidade. Podem ser reconduzidos nas suas funq6es.

Os membros do Comitd nao devem estar vinculados a quaisquer instrug6es. Exercerao as suas

funq6es com total independencia, no interesse geral da Comunidade.

0 Conselho, deliberando por maioria qualificada, fixa os subsfdios dos membros do Comitd."
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16) 0 artigo 1680 passa a ter a seguinte redacoo:

"ARTIGO 1680

o Comitd designa, de entre os seus membros, o Presidente e a Mesa, por um perfodo de dois

anos.

o Comitd estabelece o seu regulamento interno.

o Comitd 6 convocado pelo Presidente, a pedido do Conselho ou da Comiss~o. Pode igualmente

reunir-se por iniciativa pr6pria.*

17) 0 artigo 170* passa a ter a seguinte redacAo:

"ARTIGO 1700

o Comitd serl obrigatoriamente consultado pelo Conseiho ou pela Comisslo nos casos previstos

no presente Tratado, podendo igualmente ser consultado por estas Instituig6es sempre que o

considerem oportuno. 0 Comitd pode tomar a iniciativa de emitir parecer, sempre que o

considere oportuno.

Se o considerarem necessgrio, o Conselho ou a Comisslo fixam ao Comitd um prazo para

apresentaqla do seu parecer, que nio pode ser inferior a umrn ms, a contar da data da

comunicagAo para esse efeito enviada ao Presidente. Decorrido o prazo fixado ser que tenha

sido recebido o parecer, pode prescindir-se deste.

o parecer do Comitd e o da secqAo especializada, bern como um relatdrio das deliberaq6es, serlo

transmitidos ao Conselho e I ComissAo."

18) SAo revogades os nos 1 a 3 do artigo 1720.
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19) 0 artigo 1730 passa a ter a seguinte redacAo:

"ARTIGO 1730

O orqamento E integralmente financiado por recursos pr6prios, sem prejufzo de outras receitas.

o Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissio, e apds consulta do

Parlamento Europeu, aprova as disposic6es relativas ao sistema de recursos prdprios da

Comunidade, cuja adopqAo recomendarA aos Estados-membros, de acordo corn as respectivas

normas constitucionais."

20) t. aditado o seguinte artigo:

"ARTIGO 1730 -A

Para assegurar a manuten;Ao da disciplina ornamental, a Comissio nio apresentard propostas de

actos comunitirios, nlo alterard as suas propostas nem adoptarg medidas de execugao

susceptfveis de ter uma incid~ncia sensfvel no orgamento sem dar a garantia de que essas

propostas ou medidas podem ser financiadas nos limites dos recursos prdprios da Comunidade,

decorrentes das disposi, es estabelecidas pelo Conselho por for.a do artigo 173*."

21) 0 artigo 1790 passa a ter a seguinte redacio:

"ARTIGO 1790

A Comissio executa os orgamentos, de acordo corn a regulamentaqgo adoptada por forga do

artigo 1830, sob sua prdpria responsabilidade e atd ao limite das dota,6es concedidas, tendo em

conta os princfpios da boa gestAo financeira.

A regularnentaglo deve prever as normas especfficas segundo as quais cada Instituiqlo participa

na execuqio das suas despesas pr6prias.

Dentro de cada orqamento, e nos limites e condig6es fixados pela regulamenta~io adoptada por

forqa do artigo 1830, a Comisslo pode proceder a transferencias de dotag6es, quer de capftulo

para capftulo, quer de subdivisio para subdivisio."
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22) Sfo revogados os artigos 1800 e 180 0-A

23) 0 artigo 180 0-B passa a ter a seguinte redacSAo:

"ARTIGO 180 0 -B

1. 0 Parlamento Europeu, sob recomenda~io do Conselho, deliberando por maioria

qualificada, darg quitaqAo I Comissio quanto I execuqio do orgamento. Para o efeito, o

Parlamento Europeu examina, posteriormente ao Conselho, as contas e o balango financeiro a

que se refere o artigo 179*-A e o relatdrio anual do Tribunal de Contas, acompanhado das

respostas das Instituiq6es fiscalizadas Is observaq6es do Tribunal de Contas, bern corno quaisquer

relatrios especiais pertinentes do referido Tribunal.

2. Antes de dar quitaqAo I Comissio, ou para qualquer outro efeito relacionado corn o

exercfcio das atribuiqdes desta nstituiqlo em matdria de execuqdo do orgamento, o Parlamento

Europeu pode solicitar que a Comisslo seja ouvida sobre a execu;Ao das despesas ou o

funcionamento dos sistemas de controlo financeiro. A Comissio apresentarl ao Parlamento

Europeu, a pedido deste, todas as informag6es necessArias.

3. A Comissio toma todas as medidas necessirias para dar seguimento is observagSes que

acompanham as decis6es de quitaqlo e hs demais observaCqes do Parlamento Europeu sobre a

execuqlo das despesas, bern como aos coment~rios que acompanharem as recomendag6es de

quitaAo aprovadas pelo Conselho.

A pedido do Parlarnento Europeu ou do Conselho, a Comissio apresentard um relat6rio sobre

as medidas tomadas em funqIo dessas observaqes e comentArios, e nomeadamente sobre as

instrugbes dadas aos servivos encarregados da execuqAo dos orqamentos. Esses relatdrios serlo

igualmente enviados ao Tribunal de Contas.*

24) 0 artigo 1830 passa a ter a seguinte redacAo:

"ARTIGO 1830

0 Conselho, deliberando por unanimidade sob proposta da Comissio, e ap6s consulta do

Parlamento Europeu e parecer do Tribunal de Contas;
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a) Adopta a regulamentagAo financeira que especifique nomeadamente as modalidades relativas

b elaboraqAo e execuqlo do orvamento e I prestagio e fiscalizaqio das contas:

b) Fixa as modalidades e o procedimento segundo os quais as receitas orgamentais previstas

no regime dos recursos prdprios da Comunidade serio colocadas disposiqlo da ComissAo

e estabelece as medidas a aplicar para fazer face, se necessirio, U necessidades de

tesouraria;

c) Determina as regras e fiscaliza a responsabilida dos auditores financeiros, dos ordenadores

ornamentais e dos contabilistas."

25) It aditado o seguinte artigo:

"ARTIGO 183 0 -A

Os Estados-membros tomarlo, para combater as fraudes lesivas dos interesses financeiros da

Comunidade, medidas an.logas s que tomarem para combater as fraudes lesivas dos seus

pr6prios interesses financeiros.

Sem prejufzo de outras disposi6es do presente Tratado, os Estados-membros coordenarlo as

respectivas acoes no sentido de defender os interesses financeiros da Comunidade contra a

fraude. Para o efeito, organizario, com a ajuda da Comisslo, uma colaboraqAo estreita e regular

entre os serviqos competentes das respectivas administra;6es."

26) A alfnea a) do artigo 1980 passa a ter a seguinte redacoo:

"a) 0 presente Tratado nbo 6 aplicAvel ks Ilhas Ferot".

27) 0 artigo 2010 passa a ter a seguinte redaccAo:

"ARTIGO 2010

A Comunidade estabelecerd com a Organizagio Europeia de Cooperagao Econ6mica uma estreita

colaboraqbo, cujas modalidades serdo fixadas de comum acordo."
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28) Sio revogados os artigos 2040 e 2050.

29) 0 artigo 2060 passa a ter a seguinte redacVio:

"ARTIGO 2060

A Comunidade pode celebrar corn um ou mais Estados ou organizao6es internacionais acordos

que criern uma associaglo caracterizada por direitos e obrigaq6es recfprocos, ac 6es comuns

e procedimentos especiais.

Tais acordos serio celebrados pelo Conselho, deliberando por unanimidade, apds consulta do

Parlamento Europeu.

Quando esses acordos implicarem alterares ao presente Tratado, estas devem ser previamente

adoptadas de acordo corn o procedimento previsto no artigo N para a altera;Ao do Tratado

sobre a Unilo Europeia."
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TITULO V

DISPOSI 6ES RELATIVAS X

POLfTICA EXTERNA

E

DE SEGURAN-A COMUM

ARTIGO J

it institufda uma polftica externa e de seguranra comum, regida pelas disposio6es seguintes.

ARTIGO J. 1

1. A Unilo e os seus Estados-membros definirlo e executarlo ura polftica externa e de

seguranra comum, regida pelas disposikes do presente Tftulo e extensiva a todos os dominios

da polftica externa e de seguranga.

2. Os objectivos da polftica externa e de seguranga comum sio:

- a salvaguarda dos valores comuns, dos interesses fundamentais e da independdncia da

Unilo;

- o reforo da seguranra da Uniao e dos seus Estados-membros, sob todas as formas;

- a manutenqAo da paz e o reforo da seguranga internacional, de acordo corn os princfpios

da Carta das Naq6es Unidas e da Acta Final de Helsfnquia e com os objectivos da Carta

de Paris;
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- o fomento da cooperaqio internacional;

- o desenvolvimento e o reforqo da democracia e do Estado de direito, bern como o respeito

dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais.

3. A Unilo prosseguird estes objectivos, mediante:

- a instituiao de uma cooperaqAo sistemgtica entre os Estados-membros na conduqao da sua

politica, nos termos do disposto no artigo J.2;

- a realizaoo gradual, nos termos do disposto no artigo J.3, de aco6es comuns nos domfnios

em que os Estados-membros tdm interesses importantes em comum.

4. Os Estados-membros apoiarlo activamente e sem reservas a polftica externa e de seguranqa

da Unilo, num espfrito de lealdade e de solidariedade mtitua. Abster-se-lo de empreender

quaisquer acq6es contrdrias aos interesses da Uniao ou susceptfveis de prejudicar a sua eficicia

como forqa coerente nas relaq6es internacionais. 0 Conselho zelarl pela observ.ncia destes

princfpios.

ARTIGO J.2

1. Os Estados-membros informar-se-Ao mutuamente e concertar-se-lo no Ambito do Conselho

sobre todas as quest6es de polftica externa e de seguranga que se revistam de interesse geral,

de modo a garantir que a sua influencia conjugada se exerra da forma mais eficaz, atrav s da

convergencia das acq6es.

2. Sempre que o considere necessdrio, o Conselho definird uma posigio comum.

Os Estados-membros zelarlo pela coerencia das suas polfticas nacionais corn as posiq6es

comuns.

3. Os Estados-membros coordenarlo a sua acglo no Ambito das organizag6es internacionais

e em Conferencias internacionais. Nessas instfncias defenderao as posiq6es comuns.

Nas organizas6es internacionais e em Conferencias internacionais em que nio tomem parte

todos os Estados-membros, os que nelas participem defenderAo as posiq6es comuns.

Vol. 1759, 1-30615



398 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1993

ARTIGO J.3

0 procedimento de adopqio de uma acqAo comum em dreas pertencentes ao domfnio da polftica

externa e de seguranga 6 o seguinte:

1) 0 Conselho decide, corn base em orientaes gerais do Conselho Europeu, se uma questo

deve ser objecto de ura acqA6 comum.

Sempre que adopte o princfpio da acAo comum, o Conselho definirl o seu Ambito

preciso, os objectivos gerais e especfficos que a Unilo se atribui para a realizaq~o dessa

acqio, bern como os meios, procedimentos, condig6es e, se necessirio, o prazo, aplic~veis

sua execuqio.

2) Ao adoptar a acqAo comum e, posteriormente, em qualquer fase do seu desenvolvimento,

o Conselho determinarg quais os domfnios em que as decis6es serlo tomadas por maioria

qualificada.

Para as deliberagoes do Conselho que requeiram maioria qualificada por forga do

parigrafo anterior, os votos dos membros sergo ponderados nos termos do n* 2 do artigo

1480 do Tratado que institui a Comunidade Europeia, e considera-se que as deliberag6es

sbo adoptadas se recolherem, no mnimo, cinquenta e quatro votos a favor de, pelo menos,

oito membros.

3) Se se verificar ura alteralo de circunstincias corn nftida incidencia numa questlo que

seja objecto de ura ac,,o comum, o Conselho procederd I revislo dos princfpios e

objectivos dessa acqo e adoptarg as decis6es necessirias. Enquanto o Conselho nio tiver

deliberado, mantdm-se a acglo comum.

4) As acq6es comuns vincularlo os Estados-membros nas suas tomadas de posigio e na

conduglo da sua acAo.

5) Qualquer tomada de posigo ou qualquer acglo nacional prevista em execuqlo de ura

acbo comum serd comunicada num prazo que permita, se necessdrio, ura concertargo

prdvia no Conselho. A obrigaqAo de inforrnao prdvia nbo 6 aplicivel Is medidas que

constituam simples transposiqlo das decis6es do Conselho para o piano nacional.
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6) Em caso de necessidade imperiosa decorrente da evoluglo da situagio, e na falta de

decislo do Conselho, os Estados-membros podem tomar corn urgencia as medidas que se

imponham, tendo em conta os objectivos gerais da acq o comum. Os Estados-membros

que tomarem essas medidas informarlo imediatamente o Conselho desse facto.

7) Em caso de dificuldades importantes na execu;Ao de uma acqAo comum, os Estados-

membros submeterlo a questio ao Conselho, que deliberard e procurarg encontrar as

solugdes adequadas. Estas solugbes niA podem ser contrArias aos objectivos da acgo nem

prejudicar a sua eficicia.

ARTIGO 1.4

1. A polftica externa e de seguranqa comum abrange todas as quest6es relativas I seguran~a

da Unilo Europeia, incluindo a definigio, a prazo, de uma polftica de defesa comum que

poderd conduzir, no momento prdprio, a ura defesa comum.

2. A Unilo solicitarl I Unito da Europa Ocidental (UEO), que faz parte integrante do

desenvolvimento da Unia Europeia, que prepare e execute as decisdes e acqes da Uniio que

tenham repercussdes no domfnio da defesa. 0 Conselho, em acordo corn as lnstituiqSes da

UEO, adoptard as disposi,6es prticas necess~ias.

3. As quest6es com repercussdes no domfnio da defesa reguladas pelo presente artigo nio

estio sujeitas aos procedimentos previstos no artigo 3.3.

4. A poiftica da Unilo na acep;Ao do presente artigo nio afectard o carlcter especffico da

polftica de seguranva e de defesa de determinados Estados-membros, respeitard as obrigaqes

decorrentes, para certos Estados-membros, do Tratado do AtlIntico Norte e serd compatfvel

com a polftica de seguranqa e de defesa comum adoptada nesse Imbito.

5. 0 disposto no presente artigo nto obsta ao desenvolvimento de uma cooperaqdo mais

estreita entre dois ou mais Estados-membros ao nfvel bilateral, no Ambito da UEO e da Alianga

AtlIntica, na medida em que essa cooperagio nio contrarie nem dificulte a cooperaq~o prevista

no presente Tftulo.

6. Para promover o objectivo do presente Tratado e tendo em conta a data de 1998 no

contexto do artigo XII do Tratado de Bruxelas, o presente artigo pode ser revisto nos termos
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do n' 2 do artigo N, corn base num relatdrio a apresentar em 1996 pelo Conselho ao Conselho

Europeu e que incluird uma apreciagio dos progressos realizados e da experiencia entretanto

adquirida.

ARTIGO J.5

1. A Presidancia representard a Unido nas matirias do ambito da polftica externa e de

segurana comum.

2. A Presidencia E responsivel pela execuoo das acr6es comuns; a este tftulo, a Presidancia

expressard em princfpio a posiqlo da Unilo nas organizac6es internacionais e nas Conferencias

internacionais.

3. No desempenho das atribuig3es referidas nos ndmeros anteriores, a Presidencia serd, se

necessirio, eventualmente assistida pelo Estado-membro que tiver exercido a Presidancia

anterior e pelo que for exercer a Presidencia seguinte. A Comissio serd plenamente associada

a essas tarefas.

4. Sem prejufzo do disposto no n° 3 do artigo J.2 e no n' 4 do artigo J.3, os Estados-

membros representados em organizao6es internacionais ou Confertncias internacionais em que

nem todos os Estados-membros o estejam, manterlo estes dltimos informados sobre todas as

quest6es que se revistam de interesse comum.

Os Estados-membros que sejam igualmente membros do Conseiho de Seguranqa das Na 6es

Unidas concertar-se-Ao e manterio os outros Estados-membros plenamente informados. Os

Estados-membros que slo membros permanentes do Conselho de Seguran~a defenderlo, no

exercfcio das suas fung6es, as posicoes e os interesses da Unilo, sem prejufzo das

responsabilidades que Ihes incumbem por foroa da Carta das Na8es Unidas.

ARTIGO J.6

As miss6es diplom~ticas e consulares dos Estados-membros e as delega 6es da Comissio nos

parses terceiros e nas Conferencias internacionais, bern como as respectivas representag6es

junto das organizav3es internacionais, concertar-se-lo no sentido de assegurar a observ~ncia

e a execugAo das posigoes comuns e das acV6es comuns adoptadas pelo Conselho.
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As mesmas intensificaro a sua cooperaqio atravds do intercAmbio de informavoes, procedendo

a avaliaoes comuns e contribuindo para a execuqlo das disposiV6es a que se refereo artigo 80-

C do Tratado que institui a Comunidade Europeia.

ARTIGO J.7

A Presidencia consultard o Parlamento Europeu sobre os principais aspectos e as epoes

fundamentais da polftica externa e de seguran;a comum e zelard por que as opini6es daquela

Institui;Ao sejam devidamente tomadas em considera;Ao. 0 Parlamento Europeu serl

regularmente informado pela Presidencia e pela Comissio sobre a evoluqAo da poitica externa

e de seguranra da Uniao.

o Parlamento Europeu pode dirigir perguntas ou apresentar recomendag6es ao Conselho.

Procederd anualmente a um debate sobre os progressas realizados na execuqao da polftica

externa e de seguranga comum.

ARTIGO J.8

1. 0 Conselho Europeu define os princfpios e as orientavoes gerais da polftica externa e de

seguranca comum.

2. 0 Conselho tomard as decis6es necessdrias para a definiqo e execuqlo da poitica externa

e de seguranga comum, corn base nas orientar~es gerais adoptadas pelo Conselho Europeu. 0

Conselho assegura a unidade, coerencia e eficAcia da ac;2o da Unilo.

O Conselho delibera por unanimidade, excepto sobre as quest6es processuais e no caso a que

so refereo no 2 do artigo J.3.

3. Qualquer Estado-membro ou a Comisslo podem submeter ao Conselho todas as quest6es

do ambito da polftica externa e de seguranqa comum e apresentar-he propostas.

4. Nos casos que exijam ura ripida decisdo, a Presidancia convocard, par iniciativa prdpria,

ou a pedido da Comissao, ou de um Estado-membro, ura reunilo extraordindria do Conselho,

num prazo de quarenta e oito horas ou, em caso de absoluta necessidade, num prazo mais

curto.
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5. Sem prejufzo do disposto no artigo 1510 do Tratado que institui a Comunidade Europeia,

um Comitd Polftico constitufdo por Directores Polfticos dos Estados-membros acompanharl a

situafo internacional nos domfnios pertencentes ao bmbito da poiftica externa e de seguranga

comum e contribuird para a definiglo das polfticas, proferindo pareceres destinados ao

Conselho, a pedido deste ou por sua pr6pria iniciativa. 0 Comitd Poliftico acompanhard

igualmente a execuqto das polfticas acordadas, sem prejuizo das atribuiq6es da Presid.ncia e

da Comisslo.

ARTIGO 1.9

A Comissio ser plenamente associada aos trabalhos realizados no domfnio da polftica externa

e de segurana comum.

ARTIGO J. 10

Numa eventual revislo das disposic6es relativas I seguranva nos termos do artigo J.4, a

Confer~ncia convocada para esse efeito analisard igualmente se devem ser introduzidas novas

alteratoes nas disposio6es sobre polftica externa e de seguranra comum.

ARTIGO J. 11

1. As disposir6es a que se referem os artigos 1370, 1380, 1390 a 1420, 1460, 1470, 1500

a 1530, 1570 a 1630 e 2170 do Tratado que institui a Comunidade Europeia sgo aplic veis As

disposioes relativas aos domfnios a que se refere o presente Tftulo.

2. As despesas administrativas em que incorram as Instituio6es por forca das disposio6es

relativas I polftica externa e de segurana comum ficarlo a cargo do or;amento das

Comunidades Europeias.

o Conselho pode igualmente:

- quer decidir, por unanimidade, que as despesas operacionais ocasionadas pela aplicaggo

das citadas disposives fiquem a cargo do orqamento das Comunidades Europeias; nesse

caso, 6 aplicivel o procedimento orgamental previsto no Tratado que institui a

Comunidade Europeia;

- quer constatar que as referidas despesas ficam a cargo dos Estados-membros,

eventualmente de acordo corn uma chave de repartiAo a determinar.
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TfTULO VI

DISPOSICOES RELATIVAS

A COOPERAI;.AO

NO DOMdNIO DA

JUSTIIA E DOS ASSUNTOS INTERNOS

ARTIGO K

It institufda uma cooperaqAo nos domfnios da Justira e dos assuntos internos, regida pelas

disposies seguintes.

ARTIGO K. I

Para a realizaqio dos objectivos da Uniio, nomeadamente o da livre circulaqio de pessoas, e

ser prejufzo das atribuic6es e compet~ncias da Comunidade Europeia, os Estados-membros

consideram quest6es de interesse comum os seguintes domtnios:

1) A polftica de asilo;

2) As regras apliciveis I passagem de pessoas nas fronteiras externas dos Estados-membros

e ao exercfcio do controlo dessa passagem;

3) A polftica de imigra;io e a polftica em rela~io aos nacionais de pafses terceiros:

a) As condivoes de entrada e de circulaqlo dos nacionais de parses terceiros no territ6rio

dos Estados-membros;

b) As condies de residncia dos nacionais de parses terceiros no territ6rio dos Estados-

membros, incluindo o reagrupamento familiar e o acesso ao emprego;
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c) A luta contra a imigraqAo, permanancia e trabalho irregulares de nacionais de pafses

terceiros no territ6rio dos Estados-membros;

4) A luta contra a toxicomania, na medida em que esse domfnio nio esteja abrangido pelos

pontos 7, 8 e 9 do presente artigo;

5) A luta contra a fraude de dimensAo internacional, na medida em que esse domfnio nao

esteja abrangido pelos pontos 7, 8 e 9 do presente artigo;

6) A cooperaqAo judicilria em matdria civil;

7) A cooperaqlo judicidria em matdria penal;

8) A cooperagio aduaneira;

9) A cooperaqAo policial tendo em vista a prevenqao e a luta contra o terrorismo, o tr~fico

ilfcito de droga e outras formas graves de criminalidade internacional, incluindo, se

necessgrio, determinados aspectos de cooperaglo aduaneira, em ligaqAo corn a

organizaqio, I escala da Unilo, de um sistema de intercAmbio de informa6es no Imbito

de uma Unidade Europeia de Polfcia (Europol).

ARTIGO K.2

1. As quest6es a que se refere o artigo K. 1 serio tratadas no nibito da Conven;Ao Europeia

de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, assinada em Roma

em 4 de Novembro de 1950, e da Convenglo relativa ao Estatuto dos Refugiados, assinada em

Genebra em 28 de Julho de 1951, e tendo em conta a protecrlo concedida pelos Estados-

membros s pessoas perseguidas por motivos polfticos.

2. 0 presente Tftulo nlo prejudica o exercfcio das responsabilidades que incumbem aos

Estados-membros em matdria de manutenglo da ordem pdiblica e de garantia da seguranqa

interna.

ARTIGO K.3

1. Nos domfnios a que se refere o artigo K. 1, os Estados-membros devem informar-se e

consultar-se mutuamente no ambito do Conselho, de modo a coordenarem a sua acgAo. Para
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o efeito, devem instituir uma colaboraqAo entre os competentes servi~os das respectivas

administraq6es.

2. 0 Conselho pode:

- por iniciativa de qualquer Estado-membro ou da Comissio, nos domfnios a que se referem

os pontos 1 a 6 do artigo K.1;

- por iniciativa de qualquer Estado-membro, nos domfnios a que se referem os pontos 7 a

9 do artigo K. 1:

a) Adoptar posi;6es comuns e promover, sob a forma e de acordo com os procedimentos

adequados, qualquer cooperaqio dtil A prossecuqao dos objectivos da Uniio;

b) Adoptar aces comuns, na medida em que os objectivos da Uniao possam ser melhor

realizados por meio de uma acqAo comum que pelos Estados-membros actuando

isoladamente, atendendo I dimenslo ou aos efeitos da acglo prevista; o Conselho pode

decidir que as medidas de execu;Ao de uma acqo comum sejam adoptadas por maioria

qualificada;

c) Sem prejufzo do disposto no artigo 2200 do Tratado que institui a Comunidade Europeia,

elaborar conven,6es e recomendar a sua adoprlo pelos Estados-membros, nos termos das

respectivas normas constitucionais.

Salvo se essas convenq6es previrem disposi;6es em contrArio, as eventuais medidas de

aplica;Ao dessas convengbes serio adoptadas no Conselho, por maioria de dois tergos das

Altas Partes Contratantes.

Essas convengbes podem prever a competencia do Tribunal de Justiga para interpretar as

respectivas disposiq6es e decidir sobre todos os diferendos relativos I sua aplica;1o, de

acordo corn as modal idades que essas convenr6es possam especificar.
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ARTIGO K.4

1. It institufdo um Comitt de CoordenaqAo constitufdo por altos funciondrios. Alm do seu

papel de coordenaglo, o Comitd tern por missio:

- formular pareceres destinados ao Conselho, quer a pedido deste, quer por sua pr6pria

iniciativa;

- contribuir, ser prejufzo do disposto no artigo 1510 do Tratado que institui a Comunidade

Europeia, para a preparagio dos trabalhos do Conselho nos domfnios a que se refere o

artigo K.1, bern como, de acordo corn as condio6es previstas no artigo 100*-D do

Tratado que institui a Comunidade Europeia, nos domfnios a que se refere o artigo 1000 -C

desse Tratado.

2. A Comisslo serd plenamente associada aos trabahos nos domfnios a que se refere o

presente Tftulo.

3. 0 Conselho delibera por unanimidade, excepto sobre as quest6es processuais e nos casos

em que o artigo K.3 preva expressamente outras regras de votaiqio.

Se as deliberavoes do Conselho exigirem maioria qualificada, os votos dos membros serao

ponderados nos termos do n0 2 do artigo 1480 do Tratado que institui a Comunidade Europeia,

e as deliberao6es consideram-se adoptadas se recoiherem, no mfnimo, cinquenta e quatro votos

a favor de pelo menos oito membros.

ARTIGO K.5

Os Estados-membros expressarlo, nas organizaq6es intemacionais e nas Conferencias

internacionais em que participem, as posiq6es comuns adoptadas em aplicaqio das disposiq6es

do presente Tftulo.

ARTIGO K.6

A Presidancia e a Comissio informario regularmente o Parlamento Europeu sobre os trabalhos

realizados nos domfnios abrangidos pelo presente Tftulo.
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A Presidencia consultarA o Parlamento Europeu sobre os principais aspectos das actividades nos

domfnios a que se refere o presente Tftulo, e zelard por que os pontos de vista do Parlamento

Europeu sejam devidamente tomados em consideraglo.

O Parlamento Europeu pode dirigir perguntas ou apresentar recomendaq6es ao Conselho.

Procederl anualmente a um debate sobre os progressos realizados na aplica;ao concreta dos

domfnios a que se refere o presente Tftulo.

ARTIGO K.7

As disposi;es do presente Tftulo nAo impedem a instituiqlo ou o desenvolvimento de uma

cooperaglo mais estreita entre dois ou mais Estados-membros, na medida em que essa

cooperaqAo nAo contrarie nem dificulte a que 6 prevista no presente Tftulo.

ARTIGO K.8

1. As disposi,6es a que se referem os artigos 1370, 1380 a 1420, 1460, 147* , 1500 a 1530,

1570 a 1630 e 2170 do Tratado que institui a Comunidade Europeia slo aplicAveis s

disposiOes relativas aos domfnios a que se refere o presente Tftulo.

2. As despesas administrativas em que incorram as Instituiv3es por forca das disposies

relativas aos domfnios a que se refere o presente Tftulo ficarlo a cargo do orqamento das

Comunidades Europeias.

O Conselho pode igualmente:

- quer decidir, por unanimidade, que despesas operacionais ocasionadas pela aplicagio das

citadas disposives fiquem a cargo do orqamento das Comunidades Europeias; nesse caso,

6 aplicAvel o procedimento or;amental previsto no Tratado que institui a Comunidade

Europeia;

- quer constatar que as referidas despesas ficam a cargo dos Estados-membros,

eventualmente de acordo com uma chave de repartiqAo a determinar.
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ARTIGO K.9

o Conselho, deliberando por unanimidade, por iniciativa da Comissio ou de um Estado-

membro, pode decidir tornar aplicAvel o artigo 1001-C do Tratado que institui a Comunidade

Europeia a acg es que se inscrevam nos domfnios a que se referem os ns 1 a 6 do Artigo K. 1,

determinando simultaneamente as correspondentes condi;6es de votaqo. 0 Conselho

recomendard a adop;Ao dessa decisAo pelos Estados-membros, de acordo com as respectivas

normas constitucionais.
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TITULO VII

DISPOSI6(3ES FINAIS

ARTIGO L

As disposivoes do Tratado que institui a Comunidade Europeia, do Tratado que institui a

Comunidade Europeia do Carvio e do AWo e do Tratado que institui a Comunidade Europeia

da Energia At6mica relativas I competencia do Tribunal de Justiga das Comunidades Europeias

e ao exercfcio dessa competencia apenas sero apliciveis Is seguintes disposiv6es do presente

Tratado:

a) Disposives que alteram o Tratado que institui a Comunidade Econ6mica Europeia tendo

em vista a instituiqo da Comunidade Europeia, o Tratado que institui a Comunidade

Europeia do Carvio e do Aqo e o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia

At6mica;

b) N ° 2, alfnea c), terceiro pardgrafo, do artigo K.3;

c) Artigos L a S.

ARTIGO M

Sem prejufzo das disposiv3es que ateram o Tratado que institui a Comunidade Econ6mica

Europeia tendo em vista a instituiqlo da Comunidade Europeia, o Tratado que institui a

Comunidade Europeia do Carvio e do Ao e o Tratado que institui a Comunidade Europeia

da Energia At6mica, nenhuma disposiqlo do presente Tratado afecta os Tratados que instituem

as Comunidades Europeias nem os Tratados e actos subsequentes que os alteraram ou

completaram.

ARTIGO N

1. 0 governo de qualquer Estado-membro ou a Comissio podem submeter ao Conselho

projectos de revislo dos Tratados em que se funda a Uniio.
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Se o Conselho, ap6s consulta do Parlamento Europeu e, quando for adequado, da Comisslo,

emitir parecer favorivel I realizarAo de uma Conferencia de representantes dos governos dos

Estados-membros, esta serd convocada pelo Presidente do Conselho, a fim de adoptar, de

comum acordo, as altera~es a introduzir nos referidos Tratados. Se se tratar de altera~es

institucionais no domfnio monet,'io, serd igualmente consultado o Conselho do Banco Central

Europeu.

As alteraQ6es entrarAo em vigor apds ratificaqlo por todos os Estados-membros, de acordo corn

as respectivas normas constitucionais.

2. Em 1996 serd convocada uma Conferencia de representantes dos governos dos Estados-

membros para analisar, de acordo corn os objectivos enunciados nos artigos A e B das

Disposiq6es Comuns, as disposiq6es do presente Tratado em relaqio s quais estA prevista a

revislo.

ARTIGO 0

Qualquer Estado europeu pode pedir para se tornar membro da Uniio. Dirigirg o respectivo

pedido ao Conselho, que se pronunciard por unanimidade, apds ter consultado a Comisslo e

ap6s parecer favorivel do Parlamento Europeu, que se pronunciard por maioria absoluta dos

membros que o comp6em.

As condiq6es de admisslo e as adaptaq6es dos Tratados em que se funda a Unigo, decorrentes

dessa admiss.o, serio objecto de Acordo entre os Estados-membros e o Estado peticionlrio.

Esse Acordo serd submetido k ratificaqAo de todos os Estados Contratantes, de acordo corn as

respectivas normas constitucionais.

ARTIGO P

1. Slo revogados os artigos 20 a 70 e 100 a 190 do Tratado que institui um Conselho dinico

e uma Comisslo dinica das Comunidades Europeias, assinado em Bruxelas em

8 de Abril de 1965.

2. Sao revogados o artigo 20, o n* 2 do artigo 30 e o Tftulo HI do Acto Unico Europeu,

assinado no Luxemburgo em 17 de Fevereiro de 1986 e na Haia em 28 de Fevereiro de 1986.
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ARTIGO Q

0 presente Tratado tern vigencia ilimitada.

ARTIGO R

1. 0 presente Tratado serd ratificado pelas Alias Partes Contratantes, de acordo corn as

respectivas normas constitucionais. Os instrumentos de ratifica;Ao serlo depositados junto do

governo da Repdblica Italiana.

2. 0 presente Tratado entrard em vigor no dia 1 de Janeiro de 1993, se tiverem sido

depositados todos os instrumentos de ratifica;Ao ou, na falta desse depdsito, no primeiro dia

do mes seguinte ao do dep6sito do instrumento de ratifica;Ao do Estado signatirio que proceder

a esta formalidade em litimo lugar.

ARTIGO S

0 presente Tratado, redigido num dinico exemplar, nas lfnguas aleml, dinamarquesa, espanhola,

francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa e portuguesa, fazendo fM qualquer dos textos,

serd depositado nos arquivos do governo da Reptilblica Italiana, o qual remeteri uma c6pia autenticada

a cada um dos governos dos ouwros Estados signatgrios.

EM Ft DO QUE os plenipotencidrios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do

presente Tratado.

Feito em , aos de

[For the testimonium and signatures, see p. 412 of this volume - Pour le testi-
monium et les signatures, voir p. 412 du present volume.]
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EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente
Tratado.

TIL BEKRAEFTELSE HERAF har undertegnede befuldmagtigede underskrevet
denne Traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmichtigten ihre
Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

EI. I-ITQXH TUN ANUTEP9, o1 VYCYQa4tL0Vo nXTQE0o115oLOL v7riyaapQv "qv

naLgo6oa auve~jxj.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les pldnipotentiaires soussign~s ont appos6 leurs signatures au
bas du present traitS.

DA FHIANfJ SIN, chuir na Linchumhachtaigh thfos-sfnithe a ltmh leis an gConradh
seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce
al presente trattato.

TEN BLUKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtingden hun handtekening
onder dit Verdrag hebben gesteld.

EM Ft DO QUE, os plenipotencidrios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas
no final do presente Tratado.

Hecho en Maastricht, el siete de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Udfairdiget i Maastricht, den syvende februar nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Maastricht am siebten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig.

'EyLve cnro MdacaQLrt, mg e4rd epq:ovL:uQv Xauta evvwax6ota evevfjvra $o.

Done at Maastricht on the seventh day of February in the year one thousand nine
hundred and ninety-two.

Fait k Maastricht, le sept fdvrier mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Ama dh.anamh i Maastricht, an seachtti 1A d'Fheabhra, mle naoi gc6ad n6cha a d6.

Fatto a Maastricht, addi' sette febbraio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Maastricht, de zevende februari negentienhonderd twee-en-negentig.

Feito em Maastricht, em sete de Fevereiro de mil novecentos e noventa e dois.
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Pour Sa Majestd le Roi des Beiges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Mark EYSKENS

Philippe MAYSTADT

For Hendes Majestmt Danmarks Dronrning

Uffe ELLEMANN-JENSEN

t I- Anders FOGH RASMUSSEN

U -

Fir dcn Prdisidcntcn dcr Bundesrepublik Dcutschland

Hans-Dietrich GENSCHER

Theodor WAIGEL

riCt"oy fQI6e5Qo -nI EX.IivL-AIl; AIjioLOc't-c
/2i A Y

Antonios SAMARAS

Efthymios CHRISTODOULOU
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Por Su Majestad el Rcy de Espafia

Carlos SOLCHAGA CATALAN A f .L,-..

Francisco FERNANDEZ ORD E -Z

Pour le Prdsident de la Rdpublique frangaise

Roland DUMAS

Pierre BEREGOVOY

Thar ceann Uachtar,1n na hEireanr
For the President of Ircland

Bertie AHERN

GerardCOLN

0 n I

I
Per il Presidente della Repubblica italiana

Gianni DE MICHELIS , .

Guido CARL
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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Jacques F. POOS

Jean-Claude JUNCKER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Hans van den BROEKA&'4

Willem KOK

Pelo Presidcntc da Rcptblica Portugucsa

Jolo de Deus PINHEIRO

Jorge BRAGA de MACEDO .
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For Her Majcsty the Queen of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland

Rt. Hon. Douglas HURD

Hon. Francis MAUDE
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PROTOCOLOS

PROTOCOLO

RELATIVO A AQUISI;,AO DE BENS IM6VEIS NA DINAMARCA

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

DESEJANDO resolver certos problemas especfficos que interessam I Dinamarca,

ACORDA na disposiglo seguinte, que vein anexa ao Tratado que institui a Comunidade Europeia:

Nlo obstante as disposio,6es do presente Tratado, a Dinamarca fica autorizada a manter a legislagio

em vigor em matdria de aquisiv,, de bens imdveis que sejam utilizados como residencias secunddrias.
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PROTOCOLO

AD ARTIGO 1190 DO TRATADO

QUE INSTITUI A COMUNIDADE EUROPEIA

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

ACORDAM na disposiqlo seguinte, que vem anexa ao Tratado que institui a Comunidade Europeia:

Para efeitos de aplicaqao do artigo 1190, as prestaoes ao abrigo de um regime profissional de

seguranqa social nio serlo consideradas remuneraqAo se e na medida em que puderen corresponder

a perfodos de trabalho anteriores a 17 de Maio de 1990, excepto no que se refere aos trabahadores

ou is pessoas a seu cargo que tenham, antes dessa data, intentado uma acqvo judicial ou apresentado

uma reclama;Ao equivalente nos termos da legislaqAo nacional aplicAvel.
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PROTOCOLO

RELATIVO AOS ESTATUTOS DO SISTEMA EUROPEU DE BANCOS CENTRALS

E DO

BANCO CENTRAL EUROPEU

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

DESEJANDO fixar os Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu

a que se refere o artigo 4*-A do Tratado que institui a Comunidade Europeia,

ACORDAM nas disposig6es seguintes, que vem anexas ao Tratado que institui a Comunidade

Europeia:

CAPfTULO I

CONSTITUICAO DO SEBC

ARTIGO 10

0 Sistema Europeu de Bancos Centrais

10.1. 0 Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) e o Banco Central Europeu (BCE) slo

institufdos de acordo corn o disposto no artigo 4*-A do presente Tratado; exercerlo as suas

funvoes e actividades em conformidade corn as disposivoes do Tratado e dos presentes

Estatutos.

10.2. De acordo corn o disposto no no I do artigo 1060 do presente Tratado, o SEBC 6 constitufdo

pelo BCE e pelos bancos centrais dos Estados-membros (bancos centrais nacionais). 0 Institut

Mondtaire Luxembourgeois serd o banco central do Luxemburgo.
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CAPiTJLO II

OBJECTIVOS E ATRIBUICOES DO SEBC

ARTIGO 20

Objectivos

De acordo corn o disposto no n° I do artigo 1050 do presente Tratado, o objectivo primordial do

SEBC 6 a manutenqlo da estabilidade dos preos. Sem prejufzo do objectivo da estabilidade dos

preos, o SEBC apoiard as polfticas econdmicas gerais na Comunidade, tendo em vista contribuir para

a realizagio dos objectivos da Comunidade, tal como se encontram fixados no artigo 20 do presente

Tratado. 0 SEBC actuard de acordo corn o princfpio de uma economia de mercado aberto e de livre

concorrencia, incentivando uma reparticlio eficaz dos recursos e observando os princfpios definidos

no Artigo 3°-A do presente Tratado.

ARTIGO 30

Atribuioes

30.1. De acordo corn o disposto corn no n0 2 do artigo 1050 do presente Tratado, as atribuiQ6es

b1sicas fundamentais cometidas ao SEBC sio:

- a definiqlo e execu, o da polftica monet~ria da Comunidade;

- a realizagdo de operav~es cambiais compatfveis corn o disposto no artigo 1090 do presente

Tratado;

- a detengo e gestio das reservas cambiais oficiais dos Estados-membros;

- a promogio do born funcionamento dos sistemas de pagamentos.

30.2. De acordo corn o disposto no n ° 3 do artigo 1050 do presente Tratado, o terceiro travessio

do n* 1 nlAo obsta I detenlo e gestio, pelos governos dos Estados-membros, de saldos de

tesouraria em divisas.

30.3. De acordo corn o disposto no no 5 do Artigo 1050 do presente Tratado, o SEBC contribuird

para a boa condu;Ao das polfticas desenvolvidas pelas autoridades competentes no que se refere

I supervislo prudencial das instituioes de cr6dito e A estabilidade do sistema financeiro.
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ARTIGO 40

Funr~es consultivas

De acordo com o disposto no no 4 do artigo 1050 do presente Tratado:

a) o BCE serd consultado:

- sobre qualquer proposta de acto comunitArio nos dominios das suas atribui,6es;

- pelas autoridades nacionais sobre qualquer projecto de disposiq;o legal nos domfnios das suas

atribuicves, mas nos limites e condi,6es definidos pelo Conselho de acordo corn o

procedimento previsto no artigo 420;

b) 0 BCE pode apresentar pareceres sobre quest6es do Anbito das suas atribuiq6es As competentes

Instituioes ou organismos comunitArios ou Is autoridades nacionais.

ARTIGO 50

CompilagAo de inforrnaqAo estatfstica

50.1. Para cumprimento das atribuig6es cometidas ao SEBC, o BCE, coadjuvado pelos bancos

centrais nacionais, coligird a informaqAo estatfstica necessAria, a fornecer quer pelas

autoridades nacionais competentes quer directamente pelos agentes econ6micos. Para este

efeito, o BCE cooperard corn as Instituiq6es ou organismos comunitArios e corn as autoridades

competentes dos Estados-membros ou de pafses terceiros, bern como corn organizag6es

internacionais.

5.2. Os bancos centrais nacionais exercerlo, na medida do possfvel, as fung6es descritas no

artigo 50 . 1.

50.3. 0 BCE promoverd, sempre que necessArio, a harmonizaqao das normas e prAticas que regulam

a recolha, organizaqlo e divulgaqio de estatfsticas nos domfnios da sua competencia.

50.4. 0 Conselho definird, de acordo corn o procedimento previsto no artigo 420, as pessoas

singulares e colectivas sujeitas I obrigaqio de prestar informaq6es, o regime de

confidencialidade e as disposiq6es adequadas para a respectiva aplicaqAo.
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ARTIGO 60

CooperaqAo internacional

60.1. No domfnio da cooperaao internacional que envolva as atribuio5es cometidas ao SEBC, o

BCE decidird sobre a forma como o SEBC serd representado.

60.2. 0 BCE e, corn o acordo deste, os bancos centrais nacionais podem participar em institui,6es

monetArias internacionais.

60.3. As disposig6es dos artigos 60.2 e 60.3 nio prejudicam o disposto no n0 4 do artigo 1090 do

presente Tratado.

CAPTULO III

ORGANIZACAO DO SEBC

ARTIGO 70

Independencia

De acordo corn o disposto no artigo 1070 do presente Tratado, no exercfcio dos poderes e no

cumprimento das atribuio6es e deveres que Ihes slo cometidos pelo presente Tratado e pelos presentes

Estatutos, o BCE, os bancos centrais nacionais, ou qualquer membro dos respectivos drgios de

decisAo, nio podem solicitar ou receber instruves das Instituioes ou organismos comunitlrios, dos

governos dos Estados-membros ou de qualquer outra entidade. As Instituig6es e organismos

comunitrios, bem como os govemos dos Estados-membros, comprometem-se a respeitar este

princfpio e a nio procurar influenciar os membros dos drglos de decislo do BCE ou dos bancos

centrais nacionais no exercfcio das suas funvoes.

ARTIGO 80

Princfpio geral

0 SEBC 6 dirigido pelos 6rglos de decislo do BCE.
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ARTIGO 90

0 Banco Central Europeu

90 . 1. 0 BCE que, de acordo corn o disposto no n* 2 do artigo 106 ° do presente Tratado, tem

personalidade jurfdica, goza, em cada um dos Estados-membros, da mais ampla capacidade

jurfdica reconhecida Is pessoas colectivas pelas legislaq6es nacionais, podendo designadamente

adquirir ou alienar bens mdveis e im6veis e estar em jufzo.

90.2. 0 BCE assegurard que as atribuivoes cometidas ao SEBC nos n~s 2, 3 e 5 do artigo 1050 do

presente Tratado sejam executadas, quer atravds das suas pr6prias actividades, nos termos dos

presentes Estatutos, quer atravds dos bancos centrais nacionais, nos termos do artigo 120.1 e

do artigo 140.

90.3. De acordo corn o disposto no n0 3 do artigo 1060 do presente Tratado, os 6rglos de decislo

do BCE slo o Conselho do BCE e a Comisslo Executiva.

ARTIGO 100

0 Conselho do BCE

100.1. De acordo corn o disposto no n0 I do artigo 109-A do presente Tratado, o Conseiho do BCE

6 composto pelos membros da Comissio Executiva e pelos governadores dos bancos centrais

nacionais.

100.2. Sem prejufzo do disposto no n° 3, apenas os membros do Conselho do BCE presentes nas

reuni6es tem direito de voto. Em derrogagio desta norma, o regulamento interno a que se

refere o artigo 120.3 pode prever que os membros do Conselho do BCE possam votar por

teleconferencia. Aquele regulamento deve, por outro lado, prever que um membro do

Conselho do BCE impedido de votar durante um longo perfodo possa nomear um suplente

para o substituir no Conselho do BCE.

Sem prejufzo do disposto no artigo 100.3 e no artigo 110.3, cada membro do Conselho do

BCE disp6e de um voto. Salvo disposiqlo em contrrio dos presentes Estatutos, o Conselho

do BCE delibera por maioria simples. Em caso de empate, o Presidente tern voto de

qualidade.
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Para que o Conselho do BCE possa deliberar d necessgrio um quorum de dois tergos dos

membros. Na falta de quorum, o Presidente pode convocar uma reunilo extraordingria, na

qual podem ser tomadas decisdes sem o quorum acima mencionado.

100.3. Relativamente a quaisquer decis6es a tomar nos termos dos artigos 280, 290, 300, 320, 330

e 510, os votos dos membros do Conselho do BCE serlo ponderados de acordo corn as

participa,6es dos bancos centrais nacionais no capital subscrito do BCE. A ponderaggo dos

votos dos membros da Comissio Executiva serg igual a zero. Uma decislo que exija maioria

qualificada considera-se tomada se os votos a favor representarem pelo menos dois tergos do

capital subscrito do BCE e provierem de pelo menos metade dos accionistas. Em caso de

impedimento de um governador, este pode designar urn suplente para exercer o seu voto

ponderado.

100.4. 0 teor dos debates 6 confidencial. 0 Conselho do BCE pode decidir tornar pdlblico o resultado

das suas deliberates.

100.5. 0 Conselho do BCE redine pelo menos dez vezes por ano.

ARTIGO 110

A Comissio Executiva

110.1. De acordo corn o disposto no n' 2, alfnea a) do artigo 1090 A do presente Tratado, a

Comisslo Executiva 6 composta pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e por quatro vogais.

Os seus membros exercem as funs;6es a tempo inteiro. Nenhum membro pode, salvo

derroga;Ao concedida, a tftulo excepcional, pelo Conselho do BCE, exercer qualquer outra

actividade profissional, remunerada ou nao.

110.2. De acordo corn o disposto no n° 2, alfnea b) do artigo 1090 -A do presente Tratado, o

Presidente, o Vice-Presidente e os vogais da Comissbo Executiva slo nomeados, de entre

personalidades de reconhecida competencia e corn experiencia profissional nos domfnios

monetArio ou bancIrio, de comrnum acordo, pelos governos dos Estados-membros a nfvel de

Chefes de Estado ou de Governo, sob recomenda;io do Conselho e ap6s este ter consultado

o Parlamento Europeu e o Conselho do BCE.

A sua nomeagbo 6 feita por urn perfodo de oito anos e o mandato nao 6 renovgvel.

S6 nacionais dos Estados-membros podern ser membros da Comisslo Executiva.
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110.3. As condiq6es de emprego dos membros da ComissAo Executiva, nomeadamente os respectivos

vencimentos, pens6es e outros beneffcios da seguranga social, slo reguladas por contratos

celebrados corn o BCE e slo fixadas pelo Conselho do BCE, sob proposta de um Comitd

composto por tres membros nomeados pelo Conselho do BCE e tres membros nomeados pelo

Conselho. Os membros da Comissio Executiva nio tem direito de voto relativamente aos

assuntos referidos no presente ndimero.

110.4. Qualquer rnembro da Comisslo Executiva que deixe de preencher os requisitos necess~rios

ao exercfcio das suas funo3es ou tenha cometido falta grave, pode ser demitido pelo Tribunal

de Justiqa, a pedido do Conselho do BCE ou da Comissio Executiva.

110.5. Cada membro da Comisslo Executiva presente nas reuni6es tern direito a participar na

votaqAo e disp6e, para o efeito, de um voto. Salvo disposiqdo em contrfrio, a Comisslo

Executiva delibera por maioria simples dos votos expressos. Em caso de empate, o Presidente

tern voto de qualidade. Os mecanismos de votaqlo sdo especificados no regulamento interno

previsto no artigo 120.3.

110.6. A Comisslo Executiva 6 responsavel pela gestlo das actividades correntes do BCE.

110.7. Em caso de vaga na Comisslo Executiva, proceder-se-d nomeaqlo de um novo membro de

acordo corn o disposto no artigo 110.2.

ARTIGO 120

Responsabilidades dos 6rglos de decisio

120.1. 0 Conselho do BCE adopta as orientao6es e toma as decis6es necessirias ao desempenho das

atribuioes cometidas ao SEBC pelo presente Tratado e pelos presentes Estatutos. 0 Conselho

do BCE define a polftica monetAria da Comunidade incluindo, quando for caso disso, as

decis6es respeitantes a objectivos monetArios interm6dios, taxas de juro bisicas e

aprovisionamento de reservas no SEBC, estabelecendo as orientates necessg'ias A respectiva

execuqlo.

A Comissio Executiva executard a polftica monetdria de acordo corn as orienta,6es e decis6es

estabelecidas pelo Conselho do BCE. Para tal, a Comisslo Executiva dard as instruq6es

necessirias aos bancos centrais nacionais. Alm disso, poderio ser delegadas na ComissAo

Executiva certas competencias, caso o Conselho do BCE assim o decida.
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Na medida em que tal seja considerado possfvel e adequado e sem prejufzo do disposto no

presente artigo, o BCE recorrera aos bancos centrais nacionais para que estes efectuem

operagoes que sejam do ambito das atribuioes do SEBC.

120.2. A Comissio Executiva preparard as reuni6es do Conselho do BCE.

120.3. 0 Conselho do BCE adoptard um regulamento interno, que determinard a organizagdo interna

do BCE e dos seus drgAos de decislo.

120.4. 0 Conselho do BCE exercerd as funv6es consultivas a que se refere o artigo 40 .

120.5. 0 Conselho do BCE tomard as decis6es a que se refere o artigo 61.

ARTIGO 130

0 Presidente

130.1. 0 Presidente ou, na sua ausencia, o Vice-Presidente, preside ao Conselho do BCE e k

Comisslo Executiva do BCE.

130.2. Sem prejufzo do disposto no artigo 390, o Presidente, ou quem par ele for designado,

assegura a representaio externa do BCE.

ARTIGO 140

Bancos centrais nacionais

140.1. De acordo corn o disposto no artigo 1080 do presente Tratado, cada Estado-membro

assegurard, o mais tardar I data da instituigio do SEBC, a compatibilidade da respectiva

legislaAo nacional, incluindo os estatutos do seu banco central nacional, corn o presente

Tratado e corn os presentes Estatutos.

140.2. Os Estatutos dos bancos centrais nacionais devem prever, designadamente, que o mandato de

um governador de um banco central nacional nAo seja inferior a cinco anos.

Um governador sd pode ser demitido das suas fung6es se deixar de preencher os requisitos

necessarios ao exercfcio das mesmas ou se tiver cometido falta grave. 0 governador em
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causa ou o Conselho do BCE podem interpor recurso da decis o de demisslo para o

Tribunal de Justiqa com fundamento em violaqlo do presente Tratado ou de qualquer

norma jurfdica relativa I sua aplicaqAo. Esses recursos devem ser interpostos no prazo de

dois meses a contar, conforme o caso, da publicaqAo da decislo ou da sua notificaqao ao

recorrente ou, na falta desta, do dia em que o recorrente tiver tornado conhecimento da

decislo.

140.3. Os bancos centrals nacionais constituem parte integrante do SEBC, devendo actuar em

conformidade corn as orientaoes e instruo6es do BCE. 0 Conselho do BCE tomard as

medidas adequadas para assegurar o cumprimento das orientaq6es e instruqoes do BCE e pode

exigir que Ihe seja prestada toda a informaqAo necessgria.

140.4. Os bancos centrais nacionais podem exercer outras funvoes, aldm das referidas nos presentes

Estatutos, salvo se o Conselho do BCE decidir, por maioria de dois terqos dos votos

expressos, que essas funes interferem com os objectivos e atribuivoes do SEBC. Cabe aos

bancos centrais nacionais a responsabilidade e o risco pelo exercfcio dessas funoes, que nAo

sAo consideradas funoes do SEBC.

ARTIGO 150

Obrigagio de apresentar relat6rios

150 . 1. 0 BCE elaborard e publicard, pelo menos trimestralmente, relat6rios sobre as actividades do

SEBC.

150.2. Todas as semanas serg publicada uma informaqAo sobre a situaqAo financeira consolidada do

SEBC.

150.3. De acordo com o disposto no no 3 do artigo 109*-B do presente Tratado, o BCE enviarA

anualmente ao Parlamento Europeu, ao Conselho, I Comissio e ainda ao Conselho Europeu

um relatdrio sobre as actividades do SEBC e sobre a polftica monetAria do ano anterior e do

ano em curso.

150.4. Os relat6rios e informao,6es referidos no presente artigo slo postos gratuitamente A disposigio

dos interessados.
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ARTIGO 160

Notas de banco

De acordo corn o disposto no n0 1 do artigo 1050 A do presente Tratado, o Conselho do BCE tern

o direito exclusivo de autorizar a emissAo de notas de banco na Comunidade. 0 BCE e os bancos

centrais nacionais podem emitir essas notas. As notas de banco emitidas pelo BCE e pelos bancos

centrais nacionais slo as dnicas corn curso legal na Comunidade.

O BCE respeitard, tanto quanto possfvel, as prgticas existentes relativas b emisslo e caracterfsticas

das notas de banco.

CAPfTULO IV

FUNCOES MONETARIAS E OPERACOES ASSEGURADAS PELO SEBC

ARTIGO 170

Contas no BCE e nos bancos centrais nacionais

A fim de realizarem as suas operai~es, o BCE e os bancos centrais nacionais podem abrir contas em

nome de institui,6es de cr~dito, de entidades do sector pdblico e de outros intervenientes no mercado

e aceitar activos, nomeadamente tftulos em conta corrente, como garantia.

ARTIGO 180

Opera 6es de "open market" e de cr~dito

180.1. A fim de alcanqarem os objectivos e de desempenharem as atribui,6es do SEBC, o BCE e os

bancos centrais nacionais podem:

- intervir nos mercados financeiros, quer comprando e vendendo firme (k vista e a

prazo) ou ao abrigo de acordos de recompra, quer emprestando ou tomando de

emprdstimo activos e instrumentos negocilveis, denominados em moedas da

Comunidade ou em moedas nio comunitrias, bern como metais preciosos;

- efectuar operates de crblito corn instituig6es de cr~dito ou corn outros intervenientes

no mercado, sendo os emprdstimos adequadamente garantidos.
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18°.2. 0 BCE definird princfpios gerais para as operates de "open market" e de crdito a realizar

por si prdprio ou pelos bancos centrais nacionais, incluindo princfpios para a divulgaqAo das

condiq6es em que estAo dispostos a efectuar essas operaq6es.

ARTIGO 190

Reservas mfnimas

190.1. Ser prejufzo do disposto no artigo 20, o BCE pode exigir que as instituio6es de cr6dito

estabelecidas nos Estados-membros constituam reservas mfnimas junto do BCE e dos bancos

centrais nacionais, para prossecuo dos objectivos de polftica monetkia. Podem ser fixadas

pelo Conselho do BCE regras relativas ao ciculo e determinaggo das reservas mfnimas

obrigatdrias. Em caso de nio cumprimento, o BCE pode cobrar juros, a tftulo de penalizagio,

e irnpor outras sanoes de efeito equivalente.

190.2. Para efeitos de aplica Ao do presente artigo, o Conseiho definir, de acordo corn o

procedimento previsto no artigo 42 ° , a base para as reservas mfnimas e os ricios m ximos

admissfveis entre essas reservas e a respectiva base, bern como as sanq6es adequadas em casos

de n~o cumprimento.

ARTIGO 200

Outros instrumentos de controlo monetArio

o Conselho do BCE pode, por maioria de dois terqos dos votos expressos, decidir recorrer a

quaisquer outros mtodos operacionais de controlo monethrio que considere adequados, respeitando

o disposto no artigo 2° .

0 Conselho define, de acordo corn o procedimento previsto no artigo 420, o Irmbito desses mntodos

caso imponham obrigao6es a terceiros.

ARTIGO 210

Operavdes corn entidades do sector pdblico

210.1. De acordo corn o disposto no artigo 1040 do presente Tratado, 6 proibida a concessio de

cr6ditos sob a forma de descobertos ou sob quaiquer forma, pelo BCE ou pelos bancos
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centrais nacionais, em beneffcio de Instituices ou organismos da Comunidade, governos

centrais, autoridades regionais, locais ou outras autoridades pdblicas, outros organismos do

sector pdblico ou a empresas pilblicas dos Estados-membros; 6 igualmente profbida a compra

directa de tftulos de dfvida a essas entidades, pelo BCE ou pelos bancos centrais nacionais.

210.2. 0 BCE e os bancos centrais nacionais podem actuar como agentes fiscais das entidades

referidas no artigo 210. 1.

210.3. As disposioes do presente artigo nia se aplicam ks institui,6es de cr~dito de capitais pdblicos

Is quais, no contexto da oferta de reservas pelos bancos centrais, serd dado, pelos bancos

centrais nacionais e pelo BCE, o mesmo tratamento que ks instituiq6es de crdito privadas.

ARTIGO 220

Sistemas de compensaqlo e de pagamentos

O BCE e os bancos centrais nacionais podem conceder facilidades e o BCE pode adoptar

regulamentos, a fim de assegurar a efici6ncia e a solidez dos sistemas de compensagao e de

pagamentos no interior da Comunidade e com parses terceiros.

ARTIGO 230

Operagdes externas

O BCE e os bancos centrais nacionais podem:

- estabelecer relao6es corn bancos centrais e instituigdes financeiras de parses terceiros e, quando

for caso disso, corn organizag6es internacionais;

- comprar e vender, I vista e a prazo, todos os tipos de activos cambiais e metais preciosos. 0

termo "activo cambial* inclui os tftulos e todos os outros activos expressos na moeda de qualquer

pals ou em unidades de conta, independentemente da forma como sejam detidos;

- deter e gerir os activos a que se refere o presente artigo;

- efectuar todos os tipos de operagdes bancgrias corn pafses terceiros e corn organizaqSes

internacionais, incluindo opera 6es activas e passivas.
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ARTIGO 240

Outras operates

AJ6m das opera;6es decorrentes das suas atribuioes, o BCE e os bancos centrais nacionais podem

efectuar operaq6es corn fins administrativos ou destinadas ao respectivo pessoal.

CAP 7TJLO V

A SUPERVISAO PRUDENCIAL

ARTIGO 250

Supervisio prudencial

250 . 1. 0 BCE pode dar parecer e ser consultado pelo Conselho, pela Comissao e pelas autoridades

competentes dos Estados-membros sobre o Ambito e a aplicaqlo da legislaqio comunittria

relativa I supervislo prudencial das instituio5es de crddito e I estabilidade do sisterna

financeiro.

250.2. De acordo corn uma decislo do Conselho tomada nos termos do n° 6 do artigo 1050 do

presente Tratado, o BCE pode exercer fun¢6es especfficas no que diz respeito s polfticas
relativas I supervislo prudencial das institui,6es de crddito e de outras instituio6es financeiras,

corn excepcAo das empresas de seguros.

CAPITULo VI
DISPOSICOES FINANCEIRAS DO SEBC

ARTIGO 260

Contas anuais

260 . 1. 0 exercfcio do BCE e dos bancos centrais nacionais tem infcio em 1 de Janeiro e termina em

31 de Dezembro.
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260.2. As contas anuais do BCE sao elaboradas pela Comissio Executiva de acordo com os

princfpios fixados pelo Conselho do BCE. As contas sAo aprovadas pelo Conselho do BCE,

e, em seguida, publicadas.

26*.3. Para efeitos de antlise e de gestao, a Comissio Executiva elaborard um balano consolidado

do SEBC, que incluird os activos e as responsabilidades, abrangidos pelo SEBC, dos bancos

centrais nacionais.

260.4. Para efeitos de aplicagdo do presente artigo, o Conselho do BCE fixarA as regras necessgrias

para a uniformizaqio dos processos contabilfsticos e das declaraq6es das operag6es efectuadas

pelos bancos centrais nacionais.

ARTIGO 270

Auditoria

270.1. As contas do BCE e dos bancos centrais nacionais sAo fiscalizadas por auditores externos

independentes, designados mediante recomendaqlo do Conselho do BCE e aprovados pelo

Conselho. Os auditores tem plenos poderes para examinar todos os livros e contas do BCE

e dos bancos centrais nacionais, assim corno para obter informao6es completas sobre as suas

operaq6es.

270.2. 0 disposto no artigo 188*-C do presente Tratado 6 exclusivamente aplicdvel I andlise da

eficAcia operacional da gestio do BCE.

ARTIGO 280

Capital do BCE

280 . 1. 0 capital do BCE, operacional no momento da instituigio do BCE, 6 de 5 000 milh~es de

ECU. Este capital pode ser aumentado por decislo do Conselho do BCE, tomada pela maioria

qualificada prevista no artic, 10".3, nos Iimites e condic6es definidos pelo Conselho de

acordo com o procedimento previsto no artigo 420.

280.2. Os bancos centrais nacionais slo os dnicos subscritores e detentores do capital do BCE. A

subscri, o 6 efectuada de acordo com a tabela de repartiqio estabelecida de acordo corn o

disposto no artigo 290.
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280.3. 0 Conselho do BCE, deliberando por maioria qualificada, nos termos do artigo 100.3,

determina o montante e a forna de realizaqlo do capital.

280.4. Sern prejufzo do disposto no artigo 100.5, as participar es dos bancos centrais nacionais no

capital subscrito do BCE nio podem ser cedidas, dadas em garantia ou penhoradas.

280.5. Se a tabela de repartiglo referida no artigo 290 for adaptada, os bancos centrais nacionais

podem transferir entre si as participaq6es de capital necessArias para assegurar que a

distribuiqlo dessas participag6es corresponde I tabela adaptada. 0 Conselho do BCE

determinard os termos e condioes dessas transferencias.

ARTIGO 290

Tabela de reparti;Ao para subscrigio de capital

290 . 1. Ura vez institufdos o SEBC e o BCE, de acordo com o procedimento a que se refere o no 1

do artigo 1090 -L do presente Tratado, 6 fixada a tabela de repartiqAo para subscri Ao do

capital do BCE. A cada banco central nacional 6 atribufda uma ponderagio nesta tabela, cujo

valor 6 igual I soma de:

- 50% da parcela do respectivo Estado-membro na popula;Ao da Comunidade no

penilltimo ano antes da institui, o do SEBC;

- 50% da parcela do respectivo Estado-membro no produto interno bruto comunitrio

a preos de mercado verificado nos dlitimos cinco anos que precedem o penditimo

ano antes da instituigio do SEBC;

As percentagens serAo arredondadas por excesso para o mdltiplo mais pr6ximo de 0,05%.

290.2. Os dados estatfsticos a utilizar na aplicaclo deste artigo sio facultados pela Comissio de

acordo com as regras adoptadas pelo Conselho, nos termos do procedimento previsto no

artigo 420.

290.3. As ponderav6es atribufdas aos bancos centrais nacionais devem set adaptadas de cinco em

cinco anos apds a instituiglo do SEBC, por analogia com o disposto no artigo 290 . 1. A tabela

de reparti;Ao adaptada produzird efeitos a partir do primeiro dia do ano seguinte.

290.4. 0 Conselho do BCE tomard quaisquer outras medidas necess~rias A aplicaglo do presente

artigo.
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ARTIGO 300
Transferencia de activos de reserva para o BCE

300.1. Sem prejufzo do disposto no artigo 280, o BCE serd dotado pelos bancos centrais nacionais

de activos de reserva que nao sejam moedas comunitArias, ECU, posiqes de reserva no FMI

ner DSE, atd um montante equivalente a 50.000 milh6es de ECU. 0 Conselho do BCE

decidird quanto I proporglo a exigir pelo BCE na sequancia da sua instituiqlo e quanto aos

montantes a exigir posteriormente. 0 BCE tern o pleno direito de deter e gerir os activos de

reserva para ele transferidos e de os utilizar para os efeitos previstos nos presentes Estatutos.

300.2. As contribuiq6es de cada banco central nacional slo fixadas proporcionalmente I respectiva

participaggo no capital subscrito do BCE.

300.3. A cada banco central nacional 6 atribufdo pelo BCE urn crddito equivalente A sua contribuiqlo.

o Conselho do BCE determina a denominaqAo e remuneraqio desses crdditos.

300.4. Alm do limite fixado no n° 1, o BCE pode exigir novas contribuiqbes em activos de reserva,

de acordo corn o artigo 300.2, nos limites e condiges definidos pelo Conselho de acordo com

o procedimento previsto no artigo 420.

300.5. 0 BCE pode deter e gerir posiqO6es de reserva no FMI e DSE, bern como estabelecer o

agrupamento em fundo comum destes activos.

300.6. 0 Conselho do BCE tomard quaisquer outras medidas necessdrias A aplicaqvo do presente

artigo.

ARTIGO 310

Activos de reserva

detidos pelos bancos centrais nacionais

310 . 1. Os bancos centrais nacionais podem efectuar as transacg5es necessirias ao cumprimento das

obrigaq6es por eles assumidas para corn organizagOes internacionais de acordo corn o

artigo 230.

310.2. Todas as restantes opera,6es em activos de reserva, que permaneam nos bancos centrais

nacionais ap6s as transferencias mencionadas no artigo 300, bem como as transacq6es

efectuadas pelos Estados-membros corn os seus saldos de tesouraria em divisas ficam sujeitas,
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acima de um certo limite, a estabelecer no Ambito do disposto no artigo 31*.3, 1 aprova;o

do BCE, a fim de assegurar a sua compatibilidade corn as polifticas cambial e monetAria da

Comunidade.

310.3. 0 Conselho do BCE adoptard orienta 6es corn vista a facilitar essas operaces.

ARTIGO 320

Distribui;Ao dos proveitos monetirios dos bancos centrais nacionais

320.1. Os proveitos que resultem para os bancos centrais nacionais do exercfcio das funq6es do

SEBC relativas A polftica monetAria (adiante designados par "proveitos monetArios"), serlo

repartidos no final de cada exercfcio de acordo corn o disposto no presente artigo.

320.2. Sern prejufzo do disposto no artigo 320.3, o montante dos proveitos monetrios de cada banco

central nacional 6 igual ao montante dos respectivos proveitos anuais resultantes dos activos

detidos em contrapartida das notas em circula;Ao e das responsabilidades decorrentes dos

depdsitos constitufdos pelas instituioes de cr&lito. Esses activos devem ser individualizados

pelos bancos centrais nacionais de acordo corn orientates a fixar pelo Conseiho do BCE.

320.3. Se, ap6s o infcio da terceira fase, a estrutura das contas dos bancos centrals nacionais nao

permitir, no entender do Conselho do BCE, a aplica;Ao do artigo 320.2, o Conselho do BCE
pode decidir par maioria qualificada, e em derroga;5o do artigo 320.2, que os proveitos
monetArios sejam calculados de acordo corn um mdtodo alternativo, par urn perfodo nio

superior a cinco anos.

320.4. 0 montante dos proveitos monetirios de cada banco central nacional serd reduzido no

montante equivalente aos juros pagos par esse banco central sobre as responsabilidades

decorrentes dos dep6sitos constitufdos pelas instituivoes de cr6dito de acordo corn o disposto

no artigo 190.

0 Conselho do BCE pode decidir que os bancos centrais nacionais sejam indemnizados

par custos resultantes da emissio de notas de banco ou, ern circunstncias excepcionais,

par perdas derivadas de operar6es de polftica monetAria efectuadas par conta do SEBC.

A indemniza ;o assumird ura forrma que seja considerada adequada pelo Conselho do

BCE; estes montantes podern ser objecto de compensaslo corn os proveitos monetArios

dos bancos centrais nacionais.
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320.5. 0 total dos proveitos monetArios dos bancos centrais nacionais serd repartido entre os bancos

centrais nacionais proporcionalmente ,s participaq0es que tiverem realizado no capital do

BCE, sem prejufzo das decis6es tomadas pelo Conselho do BCE ao abrigo do disposto no

artigo 330.2.

320.6. A compensaqo e o pagamento dos saldos resultantes da repartigio dos proveitos monetArios

serlo efectuados pelo BCE em conformidade corn as orientaoes fixadas pelo Conselho do

BCE.

320.7. 0 Conselho do BCE tomard quaisquer outras medidas necessArias A aplicagdo do presente

artigo.

ARTIGO 330

Distribuiqto dos lucros e perdas Ifquidos do BCE

330 . 1. 0 lucro lfquido do BCE serd aplicado da seguinte forma:

a) Um montante a determinar pelo Conselho do BCE, que nio pode ser superior a 20%

do lucro lfquido, serl transferido para o findo de reserva geral, atd ao limite de

100% do capital;

b) 0 remanescente do lucro lfquido serd distribufdo aos accionistas do BCE

proporcionalmente Is participates que tiverem realizado.

330.2. Na eventualidade de o BCE registar perdas, estas podem ser cobertas pelo fundo de reserva

geral do BCE e, se necessgrio, por decislo do Conselho do BCE, pelos proveitos monet~rios

do exercfcio financeiro correspondente, proporcionalmente e atd aos montantes repartidos

entre os bancos centrais nacionais, de acordo corn o disposto no artigo 320.5.
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CAP[TULO VII

DISPOSICI5ES GERAIS

ARTIGO 340

Actos jurfdicos

34 . 1. De acordo corn o disposto no artigo 108-AO do presente Tratado, o BCE:

- adopta regulamentos na medida do necessirio para a execuro das funves definidas no

artigo 30.1, primeiro travessio, no artigo 190.1, no artigo 220 ou no artigo 250.2, e nos

casos que forem previstos no acto do Conselho a que se refere o artigo 420;

- toma as decis6es necessirias para o desempenho das atribuig6es cometidas ao SEBC ao

abrigo do presente Tratado e dos presentes Estatutos;

- formula recomenda;6es e emite pareceres.

340.2. 0 regulamento tem caricter geral. t obrigatdrio em todos os seus elementos e directamente

aplicAvel ern todos os Estados-membros.

As recomendac~es e pareceres n~o sao vinculativos.

A decisgo 6 obrigatdria em todos os seus elementos para os destinatgrios que designar.

Os artigos 1900 a 1920 do presente Tratado sio aplicAveis aos regulamentos e decis6es do

BCE.

O BCE pode decidir publicar as suas decisdes, recomendag6es e pareceres.

340.3. Nos limites e condig6es fixados pelo Conselho de acordo com o procedimento previsto no

artigo 420, o BCE pode aplicar multas ou sano6es pecuniArias tempordrias s empresas em

caso de incumprimento de obrigag6es decorrentes dos seus regulamentos e decis6es.
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ARTIGO 350

Fiscalizagio jurisdicional e assuntos afins

350 . 1. Os actos ou omissdes do BCE podem ser fiscalizados ou interpretados pelo Tribunal de Justiga

nos casos e nas condio6es estabelecidos no presente Tratado. 0 BCE pode instaurar processos

nos casos e nas condio6es estabelecidas no presente Tratado.

350.2. Os litfgios entre o BCE, por um lado, e os seus credores, devedores ou quaisquer

terceiros, por outro, serao resolvidos pelos drgAos jurisdicionais nacionais

competentes, sem prejuizo da competencia atribufda ao Tribunal de Justiqa.

35*.3. 0 BCE estAt sujeito ao regime de responsabilidade previsto no artigo 2150 do presente

Tratado. Os bancos centrais nacionais estlo sujeitos aos regimes de responsabilidade previstos

nas respectivas legisla6es nacionais.

350 .4 . 0 Tribunal de Justiga 6 competente para decidir corn fundamento em clAusula compromiss6ria

constante de um contrato de direito pdblico ou privado celebrado pelo BCE ou por sua conta.

35.5. Qualquer decislo do BCE de intentar ura acqo perante o Tribunal de Justiga serA tomada

pelo Conselho do BCE.

350.6. 0 Tribunal de Justiqa 6 competente para decidir dos litfgios relativos ao cumprimento por urn

banco central nacional das obrigav6es decorrentes dos presentes Estatutos. Se o BCE

considerar que um banco central nacional nio cumpriu qualquer das obriga6es que lhe

incumbem por forca dos presentes Estatutos, formulard sobre a questAo um parecer

fundamentado, depois de dar ao banco central nacional a oportunidade de apresentar as suas

observag6es. Se o banco central nacional em causa nio proceder em conformidade corn esse

parecer no prazo fixado pelo BCE, este pode recorrer ao Tribunal de Justiqa.

ARTIGO 360

Pessoal

360 . 1. 0 Conselho do BCE, sob proposta da Comissiao Executiva, definird o regime aplicAvel ao

pessoal do BCE.

360.2. 0 Tribunal de Justiga 6 competente para decidir sobre todo e qualquer litfgio entre o BCE e

os seus agentes nos limites e condio6es previstos no regime que a estes 6 aplicAvel.
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ARTIGO 370

Sede

At ao final de 1992, serd tomada uma decislo sobre a Iocaiza Ao da sede do BCE. Esta decislo 6

tomada, de comum acordo, pelos governos dos Estados-membros a nfvel de Chefes de Estado ou de

Governo.

ARTIGO 380

Segredo profissional

380.1. Os membros dos 6rglos de decisao e o pessoal do BCE e dos bancos centrais nacionais slo

obrigados, mesmo apds a cessagio das suas fung6es, a nao divulgar informaq6es que, pela sua

natureza, estejam abrangidas pelo segredo profissional.

380.2. As pessoas que tenham acesso a dados abrangidos por legislaqio comunitAria que imponha a

obrigaqAo de segredo ficam sujeitas a essa legislaqlo.

ARTIGO 390

Forma de obrigar o BCE

O BCE obriga-se perante terceiros pela assinatura do sea Presidente ou de dois membros da Comisslo
Executiva ou ainda pelas assinaturas de dois membros do pessoal do BCE devidamente autorizados

pelo Presidente a assinar em nome do BCE.

ARTIGO 400

Priviligios e imunidades

O BCE goza, no territ6rio dos Estados-membros, dos privildgios e imunidades necessirios ao

cumprimento da sua missio, nas condioes definidas no Protocolo Relativo aos Privildgios e

Imunidades das Comunidades Europeias anexo ao Tratado que institui um Conselho dInico e uma

Comisslo dnica das Comunidades Europeias.
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CAPiTULO VIII

ALTERACAO DOS ESTATUTOS E LEGISLACAO COMPLEMENTAR

ARTIGO 410

Procedimento de alteraqio simplificado

410.1. De acordo corn o disposto no n* 5 do artigo 1060 do presente Tratado, os artigos 50.1, 50.2,
50.3, 170, 180, 190.1, 220, 230, 240, 260, 320.2, 320.4 e 320.6, a alfnea a), do artigo 330.1

e o artigo 360 dos presentes Estatutos podem ser alterados pelo Conselho, deliberando quer

por maioria qualificada, sob recomendaqio do BCE e apds consulta da Comissio, quer por

unanimidade, sob proposta da Comissio e ap6s consulta do BCE. Em qualquer dos casos 6

exigida a concordIncia do Parlamento Europeu.

410.2. Qualquer recomendarlo formulada pelo BCE ao abrigo do disposto no presente artigo exige

decisio unanime do Conselho do BCE.

ARTIGO 420

Legislaglo complementar

De acordo com o disposto no n0 6 do artigo 1060 do presente Tratado, imediatamente ap6s a decislo

sobre a data de infcio da terceira fase, o Conselho, deliberando por maioria qualificada, quer sob

proposta da Comissio e ap6s consulta do Parlamento Europeu e do BCE, quer sob recomendaglo do

BCE e apds consulta do Parlamento Europeu e da Comissio, adoptarl as disposiq6es referidas no

artigo 40, nos artigos 50*.4, 190.2, 200, 280.1, 290.2, 300.4 e 340.3 dos presentes Estatutos.

CAPITULO IX

DISPOSICOES TRANSITORIAS E OUTRAS

RELATIVAS AO SEBC

ARTIGO 430

Disposig:es gerais

430 . 1. Uma derrogaqo nos termos do n0 1 do artigo 1090 -K do presente Tratado implica, no que

respeita ao Estado-membro em causa, a excluslo de quaisquer direitos conferidos ou
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obrigagaes impostas nas seguintes disposiQ6es dos presentes Estatutos: artigos 30, 60, 90.2,

120.1, 140.3, 160, 180, 190, 200, 220, 230, 260.2, 27-, 300, 310 , 320 , 330, 340 , 500 e

520.

430.2. Os bancos centrais dos Estados-membros que beneficiem de uma derrogagio nos termos do

n° 1 do artigo 109 0-K do presente Tratado mant6m em matdria de polftica monet~ria os

poderes que Ihes slo atribufdos pela legislarlo nacional.

43°.3. De acordo corn o disposto no n° 4 do artigo 1090-K do presente Tratado, por "Estados-

membros" deve entender-se "Estados-membros que nio beneficiam de uma derrogagio" nas

seguintes disposig6es dos presentes Estatutos: artigos 30, 110.2, 190, 340.2 e 500.

430.4. Por "bancos centrais nacionais" deve entender-se "bancos centrais de Estados-membros que

nao beneficiam de ura derrogagAo" nas seguintes disposivoes dos presentes Estatutos: artigos
90.2, 100.1, 100.3, 120.1, 160, 170, 180, 220, 230, 270, 300, 310, 320, 330.2 e 520.

430.5. Por "accionistas" deve entender-se, no artigo 100.3 e no artigo 330 1, "bancos centrais dos

Estados-membros que nAo beneficiam de uma derrogavao".

430.6. Por "capital subscrito do BCE" deve entender-se, no artigo 100.3 e no artigo 300.2, "capital

do BCE subscrito pelos bancos centrais dos Estados-membros que nio beneficiam de uma

derrogarlo".

ARTIGO 440
Atribuiq6es transitdrias do BCE

O BCE assumird as atribuioes do IME que, em virtude das derrogaq6es de que beneficiem urn ou

mais Estados-membros, devam ainda ser desempenhadas na terceira fase.

O BCE dard o seu parecer na preparagga da revogatia das derrogaoes referidas no artigo 1090 -K

do presente Tratado.

ARTIGO 450

Conselho Geral do BCE

450 . 1. Ser prejufzo do disposto no n0 3 do artigo 1060 do presente Tratado, 6 constitufdo um

Conselho Geral do BCE como terceiro 6rgio de decislo do BCE.
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450.2. 0 Conselho Geral 6 composto pelo Presidente e pelo Vice-Presidente do BCE e pelos

Governadores dos bancos centrais nacionais. Os vogais da Comissio Executiva podem

participar, sem direito de voto, nas reuni6es do Conselho Geral.

450.3. As funo6es do Conselho Geral slo as enumeradas in extens no artigo 470 dos presentes

Estatutos.

ARTIGO 460

Regulamento Interno do Conselho Geral

460 . 1. 0 Presidente ou, na sua ausencia, o Vice-Presidente do BCE preside ao Conselho Geral do

BCE.

46.2. Nas reuni6es do Conselho Geral podem participar, sem direito de voto, o Presidente do

Conselho e um membro da Comisslo.

46*.3. 0 Presidente preparard as reunides do Conselho Geral.

460.4. Em derrogagio do disposto no artigo 12*.3, o Conselho Geral aprova o seu regulamento

interno.

460.5. 0 BCE assegurarl o Secretariado do Conselho Geral.

ARTIGO 470

Funoes do Conselho Geral

470 . 1. 0 Conselho Geral deve:

- desempenhar as atribui6es referidas no artigo 44*;

- contribuir para as fung6es consultivas a que se referem os artigos 40 e 250. 1.

47.2. 0 Conselho Geral colaborarA:

- na compilaqlo da informagio estatfstica referida no artigo 50;
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- na elabora Ao dos relatdrios do BCE referidos no artigo 150;

- na fixav;o das regras necessirias ao cumprimento do disposto no artigo 260, como

referido no artigo 260.4;

- na tomada de quaisquer outras medidas necessgrias ao cumprimento do disposto no

artigo 290, como referido no seu no 4;

- na definiqlo do regime aplicdvel ao pessoal do BCE a que se refere o artigo 360.

470.3. 0 Conselho Geral colaborarg na preparaqlo necessAria para a fixaqAo irrevog:vel das taxas

de cAmbio das moedas dos Estados-membros que beneficiem de uma derroga;Ao em relago

s moedas ou moeda dos Estados-membros que nto beneficiem de uma'derrogagio, tal como

previsto no n* 5 do artigo 109*-L do presente Tratado.

470.4. 0 Conselho Gera serd informado pelo Presidente do BCE das decis6es do Conselho do BCE.

ARTIGO 480

Disposiqi6es transit6rias relativas ao capital do BCE

De acordo corn o disposto no artigo 290 . 1, a cada banco central nacional 4 atribufda uma ponderaqio

na tabela de repartigio para subscri ;o do capital do BCE. Em derrogar o do artigo 280.3, os bancos

centrais dos Estados-membros que beneficiem de uma derrogaqvo n~o slo obrigados a realizar o

capital que tenham subscrito, a menos que o Conselho Geral, deliberando por uma maioria que

represente, no mfnimo, dois tervos do capital subscrito do BCE e, pelo menos, metade dos accionistas

decida que dele terd de ser realizada uma percentagem mfnima como contribuiqdo para cobertura dos

custos de funcionamento do BCE.

ARTIGO 490
Realizaqo diferida do capital,

das reservas e das provis6es do BCE

49 ° . 1. Os bancos centrais dos Estados-membros cuja derrogaqo tenha sido revogada devem realizar

a participaqAo no capital do BCE que tenham subscrito nos mesmos termos que os outros

bancos centrais dos Estados-membros que nio beneficiem de uma derrogaqo e devem
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transferir para o BCE activos de reserva, de acordo corn o disposto no artigo 300 . 1. 0

montante a transferir serd calculado multiplicando o valor em ECU, s taxas de cambio

correntes, dos activos de reserva que jA tenham sido transferidos para o BCE nos termos do

artigo 300 . 1, pelo quociente entre o ndmero de acg6es jA pagas pelos banco central nacional

em causa e o ndmero de acoes jA pagas pelos restantes bancos centrais nacionais.

490.2. Aldm do pagamento a efectuar em cumprimento do disposto no artigo 490 . 1, o banco central

em causa deve contribuir para as reservas do BCE, para as provis6es equivalentes a reservas

e para o montante ainda a afectar s reservas e provisdes correspondente ao saldo da conta

de lucros e perdas apurado em 31 de Dezembro do ano anterior k revogaqAo da derrogaglo.

0 valor da contribuiqAo serd calculado multiplicando o montante das reservas, tal como acima

definidas e tal como constam do balanqo aprovado do BCE, pelo quociente entre o ndmero

de ac,6es subscritas pelo banco central em causa e o ndmero de acq6es jA pagas pelos

restantes bancos centrais.

ARTIGO 500

NomearAo inicial dos membros da Comisslo Executiva

Aquando da instalaglo da Comissio Executiva do BCE, o Presidente, o Vice-Presidente e os vogais

da Comisslo Executiva serlo nomeados de comum acordo pelos governos dos Estados-membros, a

nivel de Chefes de Estado ou de Governo, sob recomendaqlo do Conselho e apds consulta do

Parlamento Europeu e do Conselho do IME. 0 Presidente da Comissio Executiva 6 nomeado por um

perfodo de oito anos. Em derrogaqAo do disposto no artigo 110.2, o Vice-Presidente 6 nomeado por

um perfodo de quatro anos e os vogais slo nomeados por perfodos de cinco a oito anos. Essas

nomea,6es nbo sAo renoviveis. 0 ndlmero de membros da Comissio Executiva pode ser menos que

o previsto no artigo 110.1, mas em caso algum serd inferior a quatro.

ARTIGO 510

Derrogaqbo do artigo 320

510.1. Se, ap6s o infcio da terceira fase, o Conselho do BCE decidir que do cumprimento do

disposto no artigo 320 dos presentes Estatutos resultam significativas alterac6es nas posiv~es

relativas dos bancos centrais nacionais no que se refere aos proveitos, o montante dos

proveitos a distribuir ao abrigo do referido artigo deve ser reduzido numa percentagem

uniforme nlo superior a 60% no primeiro exercfcio subsequente ao infcio da terceira fase e

decrescente de pelo menos 12% em cada um dos exercfcios seguintes.
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510.2. 0 disposto no artigo 51. 1 serd aplicAvel, no m~ximo, durante cinco exercfcios completos

apds o infcio da terceira fase.

ARTIGO 520

Cambio de notas de banco denominadas em moedas da Comunidade

Apds a fixacao irrevog~vel das taxas de cAmbio, o Conselho do BCE tomard as providencias

necessArias para garantir que as notas de banco denominadas em moedas com taxas de cAmbio

irrevogavelmente fixadas sejam cambiadas pelos bancos centrals nacionais ao seu valor facial.

ARTIGO 530
Aplicabilidade das disposic6es transit6rias

Se existirem Estados-membros que beneficiem de uma derrogagAo, e enquanto essa situaggo se

mantiver, sAo apliciveis os artigos 430 a 480.
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PROTOCOLO RELATIVO AOS

ESTATUTOS DO INSTITUTO MONETARIO EUROPEU

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

DESEJANDO fixar os Estatutos do Instituto Monetirio Europeu,

ACORDAM nas disposig6es seguintes, que vein anexas ao Tratado que institui a Comunidade

Europeia:

ARTIGO 10

ConstituiqAo e denominaqlo

1*. 1. 0 Instituto Monetirio Europeu (IME) 6 institufdo de acordo com o disposto no artigo 1090 -F

do presente Tratado; exercerg as suas funq6es e as suas actividades em conformidade com as

disposiges do presente Tratado e dos presentes Estatutos.

10.2. 0 IME tern como membros os bancos centrais dos Estados-membros (bancos centrais

nacionais). Para efeitos dos presentes Estatutos, o Institut Mondtaire Luxemburgeois serd o

banco central do Luxemburgo.

10.3. Nos termos do disposto no artigo 1090-F do presente Tratado, slo dissolvidos o Comitd de

Governadores e o Fundo Europeu de CooperaqAo MonetAria (FECOM). 0 activo e o passivo

deste ditimo sAo automaticamente transferidos para o IME.

ARTIGO 20

Objectivos

o IME contribuird para a realizaqAo das condig6es necess.rias A passagem para a terceira fase da

UniAo Econdmica e MonetAria, em especial mediante:

o reforo da coordenaqlo das polfticas monetArias tendo em vista garantir a estabilidade dos

precos;
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- a execuglo dos preparativos necessirios para a instituiqgo do Sistema Europeu de Bancos Centrais

(SEBC), para a conduqio de uma polftica monetAria dnica e para a criaqio de uma moeda tinica

na terceira fase;

- a supervislo da evoluqlo do ECU.

ARTIGO 30

Princfpios gerais

3 . 1. 0 IME exercerl as atribuig6es e fung6es que Ihe slo cometidas no presente Tratado e nos

presentes Estatutos, sem prejufzo da responsabilidade das autoridades competentes pela

conduqAo da polftica monetiria nos respectivos Estados-membros.

30.2. 0 IME exercerd a sua actividade de acordo corn os objectivos e princfpios enunciados no

artigo 20 dos Estatutos do SEBC.

ARTIGO 40

Principais atribuires

40.1. De acordo corn o disposto no no 2 do artigo 1091-F do presente Tratado, o IME deve:

- reforqar a cooperaio entre os bancos centrais nacionais;

- reforqar a coordenaggo das polfticas monethrias dos Estados-membros corn o objectivo

de garantir a estabilidade dos pregos;

- supervisar o funcionamento do Sistema MonetArio Europeu (SME);

- proceder a consultas sobre quest6es da competancia dos bancos centrais nacionais, que

afectem a estabilidade das instituio6es e mercados financeiros;

- assumir as atribuiq6es do FECOM; em especial, exercer as fun,6es referidas nos

artigos 60.1, 60.2 e 60.3;

- promover a utilizagio do ECU e supervisar a sua evoluqlo, incluindo o born

funcionamento do correspondente sistema de compensaio.

o IME deve igualmente:

- proceder a consultas regulares sobre a orienta;Ao das polfticas monetirias e a utiliza;Ao

dos respectivos instrumentos;
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- ser normalmente consultado pelas autoridades monetirias nacionais, antes de estas

tomarem decis6es sobre a orientaqAo da polftica monetAria, no contexto do quadro

comum da coordenaqlo ex ante.

40.2. 0 mais tardar atd 31 de Dezembro de 1996, o IME definird o quadro administrativo,

organizativo e logfstico necessArio para que o SEBC desempenhe as suas atribuiqOes na terceira

fase, de acordo corn o princfpio de ura economia de mercado aberto e de livre concorrencia.

Esse quadro serd submetido, pelo Conselho do EMI, a decislo do BCE, aquando da instituigio

deste.

De acordo corn o disposto no no 3 do artigo 109°-F do presente Tratado, o IME deve, em

especial:

- preparar os instrumentos e procedimentos necessArios para a execuqdo de uma polftica

monetAria dnica na terceira fase;

- promover, sempre que necessgrio, a harmoniza, o das normas e prticas que regulam

a recoiha, organizagio e divulga¢;o de estatfsticas nos domfnios das suas atribuig6es;

- preparar as normas para as opera,6es a realizar pelos bancos centrais nacionais no

quadro do SEBC;

- promover a eficAcia dos pagamentos transnacionais;

- supervisar a preparagio t~cnica das notas de banco denominadas em ECU.

ARTIGO 50

Fun, es consultivas

50.1. De acordo corn o disposto no n* 4 do artigo 109 0-F do presente Tratado, o Conselho do IME

pode formular pareceres ou recomendagSes sobre a orientaqio global das polfticas monetria

e cambial, bern como sobre as medidas corn elas relacionadas introduzidas em cada Estado-

membro. 0 IME pode apresentar pareceres e recomenda¢6es aos governos e ao Conselho sobre

polfticas que possam afectar a situaiAo monetAria interna e externa da Comunidade e, em

especial, o funcionamento do SME.

50.2. 0 Conselho do IME pode tambdm formular recomendaq6es ts autoridades monetirias dos

Estados-membros sobre a conduglo da sua polftica monetAria.
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5.3. De acordo corn o disposto no n" 6 do artigo 109"-F do presente Tratado, o IME serd

consultado pelo Conselho sobre qualquer proposta de acto comunitArio no domfnio das suas

atribuiq6es.

Nos limites e condiq6es definidos pelo Conseiho, deliberando por maioria qualificada sob

proposta da Comisslo e apds consulta do Parlamento Europeu e do EMI, este serd

consultado pelas autoridades dos Estados-membros sobre qualquer projecto de disposiqlo

legal no domfnio das suas atribuiqdes, em especial em relavio corn o disposto no

artigo 40.2.

50.4. De acordo corn o disposto no n* 5 do artigo 109 0 -F do presente Tratado, o IME pode decidir

publicar os seus pareceres e recomendaqdes.

ARTIGO 60

Funrses operacionais e tdcnicas

60 . 1. O IME deve:

- providenciar no sentido da multilateralizaqlo das posikes resultantes das intervenqoes

dos bancos centrais nacionais em moedas comunitArias e da multilateraliza;Ao dos
pagamentos intracomunitlrios;

- administrar o mecanismo de financiamento a muito curto prazo previsto no Acordo de
13 de Marco de 1979 entre os bancos centrais dos Estados-membros da Comunidade

Econdmica Europeia e que estabelece as regras de funcionamento do Sistema MonetArio
Europeu (adiante designado por "Acordo do SME") e o mecanismo de apoio monetirio
a curto prazo previsto no Acordo entre os bancos centrais dos Estados-membros da

Comunidade Europeia, de 9 de Fevereiro de 1970, na sua versio modificada;
- exercer as funvoes referidas no artigo 110 do Regulamento (CEE) no 1969/88 do

Conselho, de 24 de Junho de 1988, que estabelece um mecanismo dnico de apoio
financeiro a mrlio prazo s balanqas de pagamentos dos Estados-membros.

60.2. Em execuglo do Acordo do SME, o IME pode receber reservas monetArias dos bancos centrais
nacionais e, em contrapartida, emitir ECU. Esses ECU podern ser utilizados pelo IME e pelos

bancos centrais nacionais como meio de pagamento e para as operates entre estes e o IME.

O IME tomarl as medidas administrativas necessurias para a execuqio do disposto neste

mlmero.
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60.3. 0 IME pode conceder Is autoridades monetirias de pafses terceiros e a instituic6es monetirias
internacionais o estatuto de "outros detentores" de ECU e fixar os termos e condioes em que

tais ECU podem ser adquiridos, detidos ou utilizados pelos "outros detentores".

60.4. 0 IME pode deter e gerir reservas cambiais como agente e a pedido dos bancos centrais

nacionais. Os lucros e as perdas relativos a essas reservas serlo imputados ao banco central

nacional que depositou as reservas. 0 IME desempenhard esta atribuigio na base de contratos

bilaterais, de acordo corn as normas fixadas numa decislo do IME. Essas normas devern
garantir que as opera,6es efectuadas corn as referidas reservas n o interferem com as polfticas

monetiria e de taxas de chmbio das autoridades monetirias competentes de qualquer Estado-
membro e que slo compatfveis corn os objectivos do IME e corn o correcto funcionamento do

Mecanismo de Taxas de Cfmbio do SME.

ARTIGO 70

Outras atribuig6es

70.1. 0 IME apresentard anualmente um relat6rio ao Conselho sobre o ponto da situaglo dos

preparativos para a terceira fase. Esses relat6rios devem conter uma avaliaqbo dos progressos

realizados no sentido da convergencia na Comunidade e incidir, em especial, sobre a adaptaqlo

dos instrumentos da polftica monetiria e a preparagio dos procedimentos necessirios para a

conduio de uma polftica monetiria ilnica na terceira fase, bern como sobre os requisitos legais

que devem ser preenchidos para que os bancos centrals nacionais se tornem parte integrante

do SEBC.

70.2. De acordo corn as decisbes do Conselho referidas no n0 7 do artigo 109*-F do presente

Tratado, o IME pode exercer outras funo6es na preparagio da terceira fase.

ARTIGO 80

Independencia

Os membros do Conselho do IME que sejam representantes das suas instituiq6es actuam, no Ambito

das suas funoes, de acordo corn as respectivas responsabilidades. No exercfcio dos poderes, das

funq6es e dos deveres que the incumbern por forga do presente Tratado e dos presentes Estatutos, o

Conseiho do IME nio pode solicitar ou receber instru¢6es das Instituio6es ou organismos comunitgrios

ou dos governos dos Estados-membros. As Instituiqoes e organismos comunitirios, bern como os

governos dos Estados-membros, comprometern-se a respeitar este princfpio e a nio procurar

influenciar o Conselho do IME no exercfcio das suas funvoes.
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ARTIGO 90

Administra;Ao

90. 1. De acordo corn o disposto no n0 1 do artigo 109*-F do presente Tratado, o IME 6 dirigido e

gerido pelo Conselho do IME.

90.2. 0 Conselho do IME 6 composto por um Presidente e pelos Govemadores dos bancos centrais

nacionais, um dos quais serd Vice-Presidente. Se um Governador se encontrar impedido de

assistir a ura reunilo, pode designar outro representante da sua instituiqAo.

90.3. 0 Presidente 6 nomeado por um perfodo de tr~s anos, de comum acordo, pelos governos dos

Estados-membros, a nfvel de Chefes de Estado ou de Governo, sob recomendagio do Comitd

de Governadores ou do Conseiho do IME, conforme o caso, e apds consulta do Parlamento

Europeu e do Conselho. 0 Presidente 6 escolhido de entre personalidades de reconhecida

competencia e corn experiencia profissional nos domfnios monetArio ou bancArio. S6 pode ser

Presidente do IME um nacional dos Estados-membros. 0 Conselho do IME designa o Vice-

Presidente. 0 Presidente e o Vice-Presidente slo nomeados por um perfodo de trfs anos.

9*.4. 0 Presidente exerce as suas fun, es a tempo inteiro. Nlo pode, salvo derroga;Ao concedida,

a tftulo excepcional, pelo Conseiho do IME, exercer qualquer actividade profissional,

remunerada ou no.

90.5. 0 Presidente deve:

- preparar e presidir hs reuni6es do Conselho do IME;

- ser prejufzo do disposto no artigo 220, assegurar a representagio externa do IME;

- set responsAvel pela gestio corrente do IME.

Na austncia do Presidente, as suas fun,6es slo exercidas pelo Vice-Presidente.

90.6. As condig6es de emprego do Presidente, nomeadamente o respectivo vencimento, penslo e

outros beneffcios da seguranqa social, slo reguladas por contratos celebrados corn o IME e slo

fixadas pelo Conseiho do IME sob proposta de um Comitd composto por tres membros

nomeados pelo Comitd de Governadores ou, conforme o caso, pelo Conselho do IME e tres

membros nomeados pelo Conselho. 0 Presidente nio tern direito de voto relativamente aos

assuntos referidos no presente ndmero.
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9o.7. 0 Presidente que deixe de preencher os requisitos necessdrios ao exercfcio das suas fung6es

ou tenha cometido falta grave, pode ser demitido pelo Tribunal de Justiga, a pedido do

Conselho do IME.

90.8. 0 Conselho do IME estabelece o regulamento interno do IME.

ARTIGO 100

Reunides de Conselho do IME e processo de votaqio

100 . 1. 0 Conselho do IME retine, pelo menos, dez vezes por ano. 0 teor dos debates 6 confidencial.

o Conselho do IME pode, deliberando por unanimidade, decidir tornar pilblico o resultado

das suas deliberaq6es.

100.2. Cada membro do Conselho do IME, ou o seu representante, disp6e de um voto.

100.3. Salvo disposiclo em contr~rio dos presentes Estatutos, o Conselho do IME delibera por

maioria simples dos seus membros.

100.4. Para as decis6es a tomar ao abrigo do disposto no artigo 40.2, no artigo 50.4, no artigo 60.2

e no artigo 60.3 6 exigida unanimidade dos membros do Conselho do IME.

A aprovaqlo de pareceres e recomendaq6es ao abrigo do disposto nos artigos 50. 1 e
50.2, de decis6es ao abrigo do disposto nos artigos 60.4, 160 e 230.6 e de orientag6es

ao abrigo do disposto no artigo 150.3 exige uma maioria qualificada de dois tergos dos

membros do Conselho do IME.

ARTIGO 110

Cooperaqlo interinstitucional e obriga Ao de apresentar relatdrios

110 . 1. 0 Presidente do Conselho e um membro da Comisslo podem participar nas reuni6es do

Conselho do IME, sem direito de voto.

110.2. 0 Presidente do IME serd convidado a participar nas reuni6es do Conseiho em que sejam

debatidas quest6es relacionadas com os objectivos e as atribuig6es do IME.
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110.3. Em data a fixar pelo regulamento interno, o IME elabora um relat6rio anual sobre as suas

actividades e a situaqAo monetAria e financeira na Comunidade. Este relat6rio, acompanhado

das contas anuais do IME, serd apresentado ao Parlamento Europeu, ao Conselho e A

Comissio, bern corno ao Conselho Europeu.

A pedido do Parlamento Europeu ou por sua pr6pria iniciativa, o Presidente do IME

pode ser ouvido pelas comiss6es competentes do Parlamento Europeu.

110.4. Os relat6rios publicados pelo IME slo postos gratuitamente I disposigio dos interessados.

ARTIGO 120
Moeda utilizada

As operardes do IME serao expressas em ECU.

ARTIGO 130

Sede

Atd ao final de 1992, serd tomada uma decisio sobre a IocalizaqAo da sede do IME. Esta decislo serl

tomada, de comum acordo, pelos governos dos Estados-membros, a nfvel de Chefes de Estado ou de

Governo.

ARTIGO 140

Capacidade jurfdica

0 IME, que, de acordo com o disposto no n0 I do artigo 109 0-F do presente Tratado, tern

personalidade jurfdica, goza, em cada um dos Estados-membros, da mais ampla capacidade jurfdica

reconhecida Is pessoas colectivas pelas legislaq6es nacionais, podendo designadamente adquirir ou

alienar bens m6veis e im6veis e estar em jufzo.
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ARTIGO 150

Actos jurfdicos

150 . 1. No desempenho das suas atribuioes e nas condioes previstas nos presentes Estatutos, o IME:

- formula pareceres;

- formula recomendaq~es;

- aprova orientao6es e toma decisdes, a dirigir aos bancos centrais nacionais.

150.2. Os pareceres e recomenda,6es do IME nAo slo vinculativos.

15°.3. 0 Conselho do IME pode aprovar orientates relativas I criagio das condioes necessirias

para o desempenho das atribuioes do SEBC na terceira fase. As orientag6es do IME nio sAo

vinculativas; serbo submetidas a decislo do BCE.

150.4. Ser prejufzo do disposto no n° 1 do artigo 30, a decislo do IME 6 obrigat6ria em todos os

seus elementos para os destinatirios que designar. Os artigos 1900 e 1910 do presente Tratado

sio aplic:veis a essas decis6es.

ARTIGO 160

Recursos financeiros

160 . 1. 0 IME serd dotado de recursos pr6prios. 0 montante dos recursos financeiros do IME serl

fixado pelo Conselho do IME, corn o objectivo de assegurar as receitas consideradas

necessirias para cobrir as despesas administrativas inerentes ao desempenho das atribuiqies

e funvSes do IME.

160.2. Os recursos financeiros do IME fixados nos termos do artigo 160.1 resultarlo de

contribuiges dos bancos centrais nacionais de acordo corn a tabela de reparti;Ao a que se

refere o artigo 290.1 dos Estatutos do SEBC, as quais serlo realizadas aquando da instituiqbo

do IME. Para o efeito, os dados estatfsticos a utilizar para a determinaq;o da tabela de

repartiqio serio facultados pela Comissio, de acordo corn as normas adoptadas pelo

Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comisslo e ap6s consulta do

Parlamento Europeu, do Comitd de Governadores e do Comitt a que se refere o artigo

1090 C do presente Tratado.

160.3. 0 Conselho do IME determina a forma de realiza;Ao das contribuiq6es.
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ARTIGO 170

Contas anuais e auditoria

170.1. 0 exercfcio do IME tem infcio em I de Janeiro e termina em 31 de Dezembro.

170.2. 0 Conselho do IME aprova um orqamento anual antes do infcio de cada exercfcio.

170.3. As contas anuais slo elaboradas em conformidade corn os princfpios fixados pelo Conselho

do IME. As contas anuais slo aprovadas pelo Conselho do IME e, em seguida, publicadas.

170.4. As contas anuais slo fiscalizadas por auditores externos independentes aprovados pelo

Conselho do IME. Os auditores tem plenos poderes para examinar todos os livros e contas

do IME assim como para obter informag6es completas sobre as suas operates.

O disposto no artigo 188 0 -B do presente Tratado 6 exclusivamente aplic:vel I anglise

da eficicia operacional da gestio do IME.

170.5. Qualquer excedente do IME serg aplicado da seguinte forma:

a) Um montante a determinar pelo Conselho do IME d transferido para o fundo de

reserva geral do IME;

b) 0 remanescente 6 distribufdo pelos bancos centrais nacionais, de acordo corn a

tabela de repartiqAo a que se refere o artigo 160.2.

170.6. Na eventualidade de o IME registar perdas, estas sergo cobertas pelo fundo de reserva geral

do IME. Qualquer remanescente serl coberto por contribuig6es dos bancos centrais nacionais,

de acordo corn a tabela de repartigio a que se refere o artigo 160.2.

ARTIGO 180

Pessoal

180 . 1. 0 Conselho do IME definirl o regime aplicivel ao pessoal do IME.

180.2. 0 Tribunal de Justiqa 6 competente para decidir sobre todo e qualquer litfgio entre o IME e

os seus agentes, nos limites e condi,6es decorrentes do regime que a estes 6 aplicAvel.
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ARTIGO 190

Fiscalizaqo jurisdicional e assuntos afins

190.1. Os actos ou omiss6es do IME podem ser fiscalizados e interpretados pelo Tribunal de Justirp,

nos casos e condives estabelecidos no presente Tratado. 0 IME pode instaurar processos nos

casos e condities estabelecidos no presente Tratado.

190.2. Os litfgios entre o IME, por um lado, e os seus credores, devedores ou quaisquer terceiros,

por outro, serao resolvidos pelos 6rglos jurisdicionais nacionais competentes, sem prejufzo

da competencia atribufda ao Tribunal de Justira.

190.3. 0 IME est, sujeito ao regime de responsabilidade previsto no artigo 2150 do presente

Tratado.

190.4. 0 Tribunal de Justiga 6 competente para decidir corn fundamento em clAusula compromissdria

constante de um contrato de direito pdblico ou privado, celebrado pelo IME ou por sua conta.

190.5. Qualquer decislo do IME de intentar uma acqAo perante o Tribunal de Justiqa serl tomada

pelo Conselho do IME.

ARTIGO 200
Segredo profissional

200 . 1. Os membros do Conselho do IME bem como o seu pessoal slo obrigados, mesmo apds a

cessaqAo das suas funq6es, a nao divulgar inforrnaoes que, pela sua natureza, estejam

abrangidas pelo segredo profissional.

200.2. As pessoas que tenham acesso a dados abrangidos por legislaqlo comunitgria que imponha
uma obrigaqAo de segredo ficam sujeitas a essa legislaqlo.

ARTIGO 2 10

Privildgios e imunidades

0 IME goza, no territdrio dos Estados-membros, dos privildgios e imunidades necessdrios ao

cumprimento da sua misslo, nas condi,6es previstas no Protocolo Relativo aos Privildgios e

Imunidades das Comunidades Europeias anexo ao Tratado que institui um Conselho dlnico e uma

ComissAo dnica das Comunidades Europeias.
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ARTIGO 220
Forma de obrigar o IME

0 IME obriga-se perante terceiros pela assinatura do seu Presidente ou do seu Vice-Presidente ou

ainda pelas assinaturas de dois membros do pessoal do IME devidamente autorizados pelo Presidente

a assinar em nome do IME.

ARTIGO 230
Liquidavlo do IME

230.1. De acordo com o disposto no artigo 109°-L do presente Tratado, o IME entra em liquidago

aquando da institui;Ao do BCE. Quando tal se verificar, todos os activos e responsabilidades

do IME slo automaticamente transferidos para o BCE, que procederd I liquidarlo do IME

de acordo com o disposto no presente artigo. Essa liquida;Ao deve estar terminada no infcio

da terceira fase.

230.2. 0 mecanismo de cria;Ao de ECU em contrapartida de ouro e de dWlares (EUA) previsto no

artigo 170 do Acordo do SME serd accionado atd ao primeiro dia da terceira fase, de acordo

corn o disposto no artigo 200 do referido Acordo.

230.3. Todos os cr6ditos e responsabilidades originados pelo mecanismo de financiamento a muito
curto prazo e pelo mecanismo de apoio monetkio a curto prazo, ao abrigo dos Acordos a que

se refere o artigo 60 . 1, devem ser saldados atd ao primeiro dia da terceira fase.

230.4. Todos os activos remanescentes do IME devem ser liquidados e todas as responsabilidades

remanescentes saldadas.

230.5. 0 produto da liquidagio a que se refere o artigo 230.4 serd distribufdo pelos bancos centrais

nacionais de acordo com a tabela de reparti;Ao a que se refere o artigo 160.2.

230.6. 0 Conselho do IME pode tomar as medidas necess 'ias para execuqEo do disposto nos artigos

230.4 e 230.5.

230.7. Aquando da institui;io do BCE, o Presidente do IME renunciard .s suas fun¢des.
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PROTOCOLO

SOBRE 0 PROCEDIMENTO RELATIVO AOS DItFICES EXCESSIVOS

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

DESEJANDO fixar as modalidades do procedimento relativo aos d~fices excessivos a que se refere

o artigo 104°-C do Tratado que institui a Comunidade Europeia,

ACORDAM nas disposigdes seguintes, que vym anexas ao presente Tratado:

ARTIGO 10

Os valores de referancia a que se refere o no 2 do artigo 1040 -C do presente Tratado slo:

- 3% para a relagio entre o d~fice orgamental programado ou verificado e o produto interno bruto

a preqos de mercado;

- 60% para a relagio entre a dfvida pdblica e o produto interno bruto a pregos de mercado.

ARTIGO 20

No artigo 104*-C do presente Tratado e no presente Protocolo, entende-se por:

- orgamental : o que diz respeito ao governo em geral, ou seja, o governo central, o governo regional

ou local e os fundos de seguranga social, corn exclusgo das operates comerciais tal como definidas

no Sistema Europeu de Contas Econdmicas Integradas;
- ddfice: os emprdstimos lfquidos contrafdos, tal como definidos no Sistema Europeu de Contas

Econdmicas Integradas;
- investimento: a forma;Ao bruta de capital fixo, tal como definida no Sistema Europeu de Contas

Econdmicas Integradas;
- dfvida: a dfvida global bruta, em valor nominal, existente no final do exercfcio, e consolidada pelos

diferentes sectores do governo em geral, tal como definido no primeiro travesslo.
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ARTIGO 30

A fim de garantir a eficlcia do procedimento relativo aos ddfices excessivos, os governos dos Estados-
membros serlo responsiveis, nos termos desse procedimento, pelos ddfices do governo em geral, tal
como definido no primeiro travessAo do artigo 20. Os Estados-membros certificar-se-lo de que os
procedimentos nacionais na drea or ;amental lhes permitem cumprir as suas obrigag6es nesse domfnio
decorrentes do presente Tratado. Os Estados-membros devem, pronta e regularmente, apresentar I
Comissio informaloes sobre os seus difices programados e verificados e os nfveis da sua dfvida.

ARTIGO 40

Os dados estatfsticos a utilizar para a aplicaqlo do presente Protocolo serlo fornecidos pela Comisslo.
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PROTOCOLO RELATIVO AOS
CRITIRIOS DE CONVERGENCIA A QUE SE REFERE

0 ARTIGO 1090 -J DO TRATADO

QUE INSTITUI A COMUNIDADE EUROPEIA

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

DESEJANDO fixar as modalidades 'dos critdrios de convergencia por que se regerl a Comunidade

na tomada de decisao sobre a passagem para a terceira fase da Unilo Econdmica e MonetAria a que

se refere o no I do artigo 1090 -J do presente Tratado,

ACORDAM nas disposig6es seguintes, que vem anexas ao presente Tratado:

ARTIGO 10

Por critdrio de estabilidade dos preqos, a que se refere o n0 1, primeiro travessao, do

artigo 1090 -J do presente Tratado, entende-se que cada Estado-membro deve registar uma estabilidade

dos pregos sustentAvel e, no ano que antecede a anAlise, uma taxa m6dia de inflaqAo que nio exceda

em mais de 1,5% a verificada, no mAximo, nos tres Estados-membros corn melhores resultados em

termos de estabilidade dos precos. A inflaqAo serd calculada corn base no fndice de preqos no

consumidor (IPC) numa base comparAvel, tomando em consideraqAo as diferenqas nas definiq6es

nacionais.

ARTIGO 20

Por critdrio de situadao orgamental, a que se refere o no 1, segundo travess~o, do artigo 1090-J do

presente Tratado, entende-se que, aquando da an;lise, o Estado-membro em causa nao E objecto de

uma decisio do Conselho ao abrigo do disposto no n0 6 do artigo 104 0-C do presente Tratado que

declare verificada a existencia de um d~fice excessivo nesse Estado-membro.

ARTIGO 30

Por critdrio de participaqlo no mecanismo de taxas de cambio do Sistema MonetArio Europeu, a que

se refere o no 1, terceiro travesslo, do artigo 1090-J do presente Tratado, entende-se que cada

Estado-membro respeitou as margens de flutuaqAo normais previstas no mecanismo de taxas de

cAmbio do Sistema MonetArio Europeu, sem tens6es graves durante pelo menos os ditimos dois anos
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anteriores I an~lise, e nomeadamente n~o desvalorizou por iniciativa pr6pria a taxa de c~mbio central

bilateral da sua moeda em relalo I moeda de qualquer outro Estado-membro durante o mesmo

perfodo.

ARTIGO 40

Por critdrio de convergencia das taxas de juro, a que se refere o no 1, quarto travessio, do

artigo 109 0-J do presente Tratado, entende-se que, durante o ano que antecede a anMise, cada Estado-

membro deve ter registado uma taxa de juro nominal media a longo prazo que nio exceda em mais

de 2% a verificada, no m~ximo, nos tres Estados-membros corn melhores resultados em termos de

estabilidade dos pre*os. As taxas de juro serio calculadas com base em obrigaves do Estado a longo

prazo ou outros tftulos semelhantes, tomando em consideratAo as diferenqas nas definioes nacionais.

ARTIGO 50

Os dados estatfsticos a utilizar para a aplicaqgo do presente Protocolo sergo fornecidos pela Comisslo.

ARTIGO 60

O Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissio e ap6s consulta do Parlamento

Europeu, do IME ou do BCE conforme o caso, e do Comitd a que se refere o artigo 109*-C,

aprovard as disposices necessgrias b defini;Ao pormenorizada dos critdrios de convergencia a que

se refere o artigo 109*-J do presente Tratado, que passargo nessa ocasilo a substituir o presente

Protocolo.
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PROTOCOLO

QUE ALTERA 0 PROTOCOLO

RELATIVO AOS PRIVILIGIOS E IMUNTDADES

DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 400 dos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos

Centrais e do Banco Central Europeu e nos termos do artigo 210 dos Estatutos do Instituto Monetrio

Europeu, o Banco Central Europeu e o Instituto MonetArio Europeu gozam, nos territ6rios dos

Estados-membros, dos privildgios e imunidades necessirios ao cumprimento das respectivas miss6es,

ACORDAM nas disposioes seguintes, que vent anexas ao Tratado que institui a Comunidade

Europeia:

ARTIGO ONICO

O Protocolo relativo aos Privildgios e Imunidades das Comunidades Europeias, anexo ao Tratado que

institui um Conselho dlnico e uma Comissio dnica das Comunidades Europeias, 6 completado pelas

seguintes disposioes:

"ARTIGO 230

o presente Protocolo 6 igualmente aplicdvel ao Banco Central Europeu, aos membros dos seus 6rglos

e ao seu pessoal, ser prejufzo do disposto no Protocolo relativo aos Estatutos do Sistema Europeu

de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu.

O Banco Central Europeu fica, aldm disso, isento de toda e qualquer imposiqlo fiscal ou parafiscal,

ao proceder-se aos aumentos de capital, bern como das diversas formalidades que tais operates

possam implicar no Estado da sua sede. As actividades do Banco e dos seus 6rglos, desde que

exercidas de acordo corn os Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central

Europeu, nAo dario origem I aplicaqio de qualquer imposto sobre o volume de negdcios.

As disposioes anteriores serao igualmente aplicAveis ao Instituto MonetArio Europeu. A sua

dissoluglo ou liquidagAo nbo dard origem a qualquer imposiqAo.
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PROTOCOLO

RESPEITANTE X DINAMARCA

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

DESEJANDO resolver certos problemas especfficos relativos I Dinamarca,

ACORDAM nas disposiq6es seguintes, que vem anexas ao presente Tratado:

As disposiv~es do artigo 140 do Protocolo Relativo aos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos

Centrais e do Banco Central Europeu nlo afectam o direito de o Banco Nacional da Dinamarca

exercer as suas actuais atribuigdes em relaqio aos territ6rios do Reino da Dinamarca que nio fazem

parte da Comunidade.
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PROTOCOLO

RESPEITANTE A PORTUGAL

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

DESEJANDO resolver certos problemas especfficos relativos a Portugal,

ACORDAM nas disposi6es seguintes, que vem anexas ao presente Tratado:

1. Portugal fica autorizado a manter a possibilidade concedida Is Regi6es Aut6nomas dos Acores e

da Madeira de beneficiarem de uma conta gratuita aberta no Banco de Portugal, nos termos

estabelecidos pela lei portuguesa.

2. Portugal compromete-se a desenvolver os seus melhores esforgos no sentido de por termo A

facilidade acima referida logo que possfvel.
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PROTOCOLO
RELATIVO A PASSAGEM PARA A TERCEIRA FASE

DA UNIAO ECON6MICA E MONETARIA

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

Afirmam que a assinatura das novas disposi 6es do presente Tratado relativas k Unilo Econdmica e

Monetfiria confere um caricter irreversfvel I evoluglo da Comunidade para a terceira fase da Unilo

Econdmica e MonetAria.

Por conseguinte, todos os Estados-membros, quer satisfaqam ou n o as condig6es necessArias A

adopqo de uma moeda dnica, devem respeitar a vontade de que a Comunidade entre rapidamente na

terceira fase; do mesmo modo nenhum Estado-membro impedird a entrada na terceira fase.

Se, atd ao final de 1997, nlo tiver sido fixada a data de infcio da terceira fase, os Estados-membros,

as Instituio6es comunitArias e os restantes organismos envolvidos efectuarlo todos os trabahos
preparatdrios no decurso de 1998, por forma a permitir que a Comunidade inicie irrevogavelmente

a terceira fase em 1 de Janeiro de 1999 e que o BCE e o SEBC entrem em pleno funcionamento a

partir dessa data.

0 presente Protocolo 6 anexado ao Tratado que institui a Comunidade Europeia.
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PROTOCOLO

RELATIVO A CERTAS DISPOSI(OES

RELACIONADAS COM 0 REINO UNIDO DA GRA-BRETANHA

E DA IRLANDA DO NORTE

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

RECONHECENDO que o Reino Unido nAo ficard obrigado ou comprometido a passar para a terceira

fase da Unilo Econdmica e Monetiria sem uma decislo distinta nesse sentido do seu governo e do

seu Parlamento,

TOMANDO NOTA da pratica do Governo do Reino Unido de recorrer A colocaqlo de dfvida no

sector privado para fimanciar os emprdstimos que contrai,

ACORDAM nas disposioes seguintes, que v6m anexas ao Tratado que institui a Comunidade

Europeia:

1. 0 Reino Unido notificard o Conselho sobre se tenciona passar para a terceira fase da UniAo

Econdmica e MonetAria antes de o Conselho proceder avaliaqlo prevista no no 2 do artigo 109 0-J

do presente Tratado.

0 Reino Unido nio serd obrigado a passar para a terceira fase, a menos que notifique o

Conselho de que tenciona faz-Io.

Se nio tiver sido fixada qualquer data para o infcio da terceira fase nos termos do n0 3 do artigo

1090-, do presente Tratado, o Reino Unido pode notificar a sua intenqo de passar para a

terceira fase antes de I de Janeiro de 1998.

2. Se o Reino Unido notificar o Conselho de que nio tenciona passar para a terceira fase, serlo

aplicAveis os artigos 30 a 9* .

3. 0 Reino Unido nio serd inclufdo entre a maioria dos Estados-membros que preenchem as

condioes necessArias a que se referem o no 2, segundo travesslo, e no no 3, primeiro travessio,

do artigo 109-.J do presente Tratado.

4. 0 Reino Unido manterg os seus poderes no domfnio da polftica monetAria nos termos do seu

direito nacional.

Vol. 1759, 1-30615

1993



1993 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 467

5. Nio serio apliciveis ao Reino Unido o n0 2 do artigo 30 -A, os n0 s 1, 9 e 11 do artigo 104°-C,
o artigo 1050, os n~s I a 5 do artigo 105°-A, o artigo 1070, os artigo 1080, o artigo 108 0-A, o
artigo 1090, os n~s 1 e 2, alfnea b), do artigo 109°-A e os n's 4 e 5 do artigo 1090 -L do presente

Tratado. Nestas disposioes, as referencias I Comunidade ou aos Estados-membros nbo incluirlo
o Reino Unido e as referencias aos bancos centrais nacionais nbo incluirgo o Banco de Inglaterra.

6. 0 n* 4 do artigo 1090 -E e o artigo 109 0 -H e 109*-I do presente Tratado continuarso a ser
apliclveis ao Reino Unido. 0 n° 4 do artigo 109°-C serd aplic~vel ao Reino Unido como se este
beneficiasse de uma derrogaqlo.

7. 0 direito de voto do Reino Unido serd suspenso em relaqbo aos actos do Conselho a que se
referem os artigos enumerados no ponto 5 do presente Protocolo. Para esse efeito, o voto

ponderado do Reino Unido serd exclufdo de qualquer c~lculo de maioria qualificada nos termos
do n° 5 do artigo 109 0-K do presente Tratado.

O Reino Unido deixa de ter o direito de participar na nomea ;o do Presidente, do Vice-Presidente
e dos vogais da Comissio Executiva do BCE nos termos do artigo 1090 -A e do n0 1 do
artigo 109 0-Ldo presente Tratado.

8. Nio sergo apliciveis ao Reino Unido os artigos 30, 40, 60 e 70, o n° 2 do artigo 90, os n~s 1
e 3 do artigo 100, o no 2 do artigo 11*, o no I do artigo 120, os artigos 140, 160, 180 a 200,

220, 230, 260, 270, 300 a 340, 500 e 520 do Protocolo Relativo aos Estatutos do Sistema
Europeu de Bancos Centrals e do Banco Central Europeu ("Estatutos').

Nos presentes artigos, as referencias A Comunidade ou aos Estados-membros nio incluem o Reino
Unido e as referencias aos bancos centrais nacionais ou aos accionistas nbo incluem o Banco de
Inglaterra.

As referencias no n* 3 do artigo 100 e no n0 2 do artigo 300 dos Estatutos ao "capital subscrito
do BCE" nbo incluem o capital subscrito pelo Banco de Inglaterra.

9. 0 n" 3 do artigo 1090-L do presente Tratado e os artigos 440 a 480 dos Estatutos produzirlo

efeitos quer existam ou nbo derroga6es relativas a certos Estados-membros, sem prejufzo das

seguintes alterac6es:

a) As referencias no artigo 440 Is atribuio6es do BCE e do IME incluirgo as atribuiq6es que serd

ainda necessirio desempenhar na terceira fase por motivo de qualquer eventual decisbo do

Reino Unido de nbo passar para essa fase.
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b) Alm das funo6es a que se refere o artigo 470, o BCE serd igualmente consultado e
contribuird para a preparaggo de qualquer decislo do Conselho relativa ao Reino Unido que
venha a ser adoptada nos termos das alfneas a) e c) do artigo 100 do presente Protocolo.

c) 0 Banco de Inglaterra realizarg a parte por si subscrita do capital do BCE como contribuiqlo
para a cobertura dos custos de funcionamento, nas mesmas condio6es que os bancos centrais
nacionais dos Estados-membros que beneficiem de derrogao6es.

10. Se o Reino Unido nio passar para a terceira fase, poderd alterar a sua notificaq o em qualquer
altura, apds o infcio dessa fase. Nesse caso:

a) 0 Reino Unido terd o direito de passar para a terceira fase, desde que satisfaqa as condiqOes
necessdrias. 0 Conselho, deliberando a pedido do Reino Unido e nas condiqoes e de acordo
corn o procedimento previsto no n0 2 do artigo 109*-K do Tratado CEE, decidird se este
preenche as condio6es necessirias.

b) 0 Banco de Inglaterra realizard o capital por si subscrito, transferird activos de reserva para
o BCE e contribuird para as reservas deste nas mesmas condioes que os bancos centrais
nacionais dos Estados-membros cujas derrogaoes tiverem sido revogadas.

c) 0 Conselho, deliberando de acordo corn o procedimento previsto no n* 5 do artigo 1090-L
do presente Tratado, tomarg todas as outras decis~es necessirias para permitir que o Reino
Unido passe para a terceira fase.

Se o Reino Unido passar para a terceira fase nos termos do disposto no presente artigo, deixarao
de ser apliclveis os artigos 30 a 90 do presente Protocolo.

11. Sern prejufzo do disposto no artigo 1041 e no n' 3 do artigo 1090-E do presente Tratado bern
como no n* 1 do artigo 210 dos Estatutos, o Governo do Reino Unido pode manter a linha de
crdlito "Ways and Means" que detan no Banco de Inglaterra enquanto o Reino Unido nio passar
para a terceira fase.
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PROTOCOO.

RELATIVO A CERTAS DISPOSI(6ES

RESPEITANTES A DINAMARCA

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

DESEJANDO resolver, de acordo com os objectivos gerais do Tratado que institui a Comunidade

Europeia, certos problemas especfficos actualmente existentes,

TENDO EM CONTA que a Constituiqlo da Dinamarca contdm disposio3es que podem implicar a

realiza;Ao de um referendo na Dinamarca previamente b participaqAo dinamarquesa na terceira fase

da Unilo Econ6mica e MonetAria,

ACORDAM nas disposives seguintes, que v6m anexas ao presente Tratado:

1. 0 Governo dinamarques notificard o Conselho da sua posigio relativa I participaqvo na terceira

fase, antes de o Conselho proceder I avaliaggo nos termos do no 2 do artigo 109*-J do presente

Tratado.

2. No caso da Dinamarca notificar de que nio participa na terceira fase, beneficiarA de ura

derrogagAo. Essa derroga io terd como efeito que serlo aplicAveis I Dinamarca todos os artigos

e disposio6es do Tratado e dos Estatutos do SEBC que fazem referencia a derroga6es.

3. Nesse caso, a Dinamarca nio serd inclufda na maioria dos Estados-membros que preenchem as

condi,6es necessirias referidas no n0 2, segundo travessio, e no n0 3, primeiro travessio, do

artigo 1090 -J do presente Tratado.

4. 0 procedimento previsto no n* 2 do artigo 109°-K para revogar a derrogagio s6 serd iniciado a

pedido da Dinamarca.

5. Em caso de revogaglo da derrogaqlo, as disposi;6es do presente Protocolo deixam de ser

aplicAveis.
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PROTOCOLO

RESPErANTE X FRAN(A

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

DESEJANDO tomar em consideralo um ponto especffico respeitante I Franqa,

ACORDAM nas disposiges seguintes, que vem anexas ao Tratado que institui a Comunidade

Europeia:

A Franga conservard o privildgio de emitir moeda nos seus territ6rios ultramarinos, nos termos da

sua legislaggo nacional, e terA poderes exclusivos para estabelecer a paridade do franco CFP.
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PROTOCOLO

RELATIVO . POLTICA SOCIAL

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

CONSTATANDO que onze Estados-membros, ou seja, o Reino da B6igica, o Reino da Dinamarca,

a Repdblica Federal da Alemanha, a Repdblica Heidnica, o Reino de Espanha, a Repdblica Francesa,

a Irlanda, a Repdblica Italiana, o Grio-Ducado do Luxemburgo, o Reino dos Pafses Baixos e a

Repdblica Portuguesa, desejam avanqar na via tragada pela Carta Social de 1989; que, para o efeito,

aprovaram entre si um Acordo; que esse Acordo vem anexo ao presente Protocolo; que o presente

Protocolo e o referido Acordo nAo prejudicam as disposiq6es do Tratado que institui a Comunidade

Europeia, em especial as relativas I polftica social, que constituem parte integrante do acervo

comunitArio:

1) Acordam em autorizar esses onze Estados-membros a recorrer Is Instituiq6es, procedimentos e

mecanismos do presente Tratado para aprovar entre eles e aplicar, na medida em que lhes digam

respeito, os actos e decisdes necess~rios A concretizaqAo do referido Acordo.

2) 0 Reino Unido da GrA-Bretanha e da Irlanda do Norte nao participard nas deliberag6es e na

aprovaIao, pelo Conselho, das propostas da ComissAo feitas corn base no presente Protocolo e no

Acordo acima referido.

Em derrogaqAo do disposto no no 2 do artigo 1480 do Tratado, os actos do Conselho adoptados

por forqa do presente Protocolo que devam ser aprovados por maioria qualificada se-lo-Ao se

tiverem recolhido pelo menos quarenta e quatro votos a favor. Requere-se a unanimidade de todos

os membros do Conselho, corn excepqAo do Reino Unido da Gri-Bretanha e da Irlanda do Norte,

para os actos do Conselho que devam ser adoptados por unanimidade, bern como para os que

constituam alteralo da proposta da Comissio.

Os actos adoptados pelo Conselho e quaisquer consequencias financeiras que nAo sejam custos

administrativos incorridos pelas Instituiq6es, nio serdo apliciveis ao Reino Unido da Gri-Bretanha

e da Irlanda do Norte.

3) 0 presente Protocolo 6 anexado ao Tratado que institui a Comunidade Europeia
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ACORDO

RELATIVO , POLTICA SOCIAL

CELEBRADO ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS DA COMUNIDADE EUROPEIA

COM EXCEIAO DO REINO UNIDO DA GRA-BRETANHA

E DA IRLANDA DO NORTE

As onze ALTAS PARTES CONTRATANTES abaixo assinadas, a saber, o Reino da Bdlgica, o Reino

da Dinamarca, a Repdblica Federal da Alemanha, a Repdblica Heldnica, o Reino de Espanha, a

Repiblica Francesa, a Irlanda, a Reptblica Italiana, o Gr5o-Ducado do Luxemburgo, o Reino dos

Pafses Baixos e a Repdblica Portuguesa, a seguir designados por "Estados-membros."

DESEJANDO aplicar, corn base no acervo comunitArio, a Carta Social de 1989,

TENDO EM CONTA o Protocolo relativo I polftica social,

ACORDAM nas disposioes seguintes:

ARTIGO 10

A Comunidade e os Estados-membros terlo por objectivos a promoqio do emprego, a melhoria das

condioes de vida e de trabalho, uma protecqAo social adequada, o di~Jogo entre parceiros sociais,

o desenvolvimento dos recursos humanos tendo em vista um nfvel de emprego elevado e duradouro

e a luta contra as exclusdes. Para o efeito, a Comunidade e os Estados-membros, desenvolverlo

acg8es que tenham em conta a diversidade das priticas nacionais, em especial no domfnio das relag6es

contratuais, e a necessidade de manter a capacidade concorrencial da economia comunittria.

ARTIGO 20

1. A fim de realizar os objectivos enunciados no artigo 1° , a Comunidade apoiard e completarl a

acq5o dos Estados-membros acima referidos nos seguintes domfnios:

melhoria, principalmente do ambiente de trabalho, a fim de proteger a sadde e a seguranqa

dos trabalhadores,
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- condio6es de trabaho,

- informaqio e consulta dos trabalhadores,

- igualdade entre homens e mulheres no que se refere a oportunidades no mercado de

trabalho e ao tratamento no trabaho,

- integraqio das pessoas exclufdas do mercado de trabalho, sem prejufzo do disposto no artigo

1270 do Tratado que institui a Comunidade Europeia, adiante designado por "Tratado".

2. Para o efeito, o Conselho pode adoptar, por meio de directivas, prescrig6es mfnimas

progressivamente aplic~veis, tendo em conta as condio6es e as regulamentaces tdcnicas existentes

em cada um dos Estados-membros. Essas directivas devem evitar impor disciplinas administrativas,

financeiras e jurfdicas que sejam contrdrias A criaCAo e desenvolvimento de pequenas e mbdias

empresas.

O Conselho delibera de acordo corn o procedimento referido no artigo 189 0 -C do Tratado ap6s

consulta do Comitd Econdmico e Social.

3. Todavia, o Conselho delibera por unanimidade, sob proposta da ComissAo e apds consulta do

Parlamento Europeu e do Comitd Econdmico e Social, nos seguintes domfnios:

- seguranqa social e protecqio social dos trabalhadores,

- protecqIo dos trabalhadores em caso de rescislo do contrato de trabalho,

- representaqlo e defesa colectiva dos interesses dos trabalhadores e das entidades patronais,

incluindo a co-gestio, ser prejufzo do disposto no n0 6,

- condi6es de emprego dos nacionais de pafses terceiros que tenham residencia regular no

territdrio da Comunidade,

- contribuives financeiras destinadas I promog o do emprego e I criarlo de postos de trabalho,

ser prejuizo das disposig6es relativas ao Fundo Social.

4. Qualquer Estado-membro pode confiar aos parceiros sociais, a pedido conjunto destes, a aplicagio

das directivas adoptadas em aplicaqlo dos n~s 2 e 3.

Nesse caso, assegurard que, o mais tardar na data em que determinada directiva deva set transposta

nos termos do artigo 1890, os parceiros sociais tenham introduzido, por acordo, as disposiqdes

necessArias, devendo o Estado-membro em questao tomar as medidas necessirias para poder, a

todo o tempo, garantir os resultados impostos por essa directiva.
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5. As disposiees adoptadas por fora do presente artigo nlo podem prejudicar a manuten;Ao ou a

adopv;o, por qualquer Estado-membro, de medidas de protecq;o mais rigorosas compatfveis corn

o presente Tratado.

6. 0 disposto no presente artigo ndo 6 apliclvel Is remuneraq6es, ao direito sindical, ao direito de

greve e ao direito de "lock-out".

ARTIGO 30

1. A Comisslo tern por atribui;Ao promover a consulta dos parceiros sociais ao nfvel comunitrio e

tomard todas as medidas necessirias para facilitar o seu diAlogo, assegurando um apoio equilibrado

As partes.

2. Para o efeito, antes de apresentar propostas no domfnio da polftica social, a ComissAo consultarl

os parceiros sociais sobre a possfvel orienta;Ao de uma ac;ao comunit~ria.

3. Se, apds essa consulta, a Comissio considerar desejlvel uma ac;Ao comunitAria, consuitarA os

parceiros sociais sobre o contetido da proposta prevista. Os parceiros sociais enviarlo I Comissao

um parecer ou, se for caso disso, uma recomenda;lo.

4. Por ocasigo dessa consulta, os parceiros sociais podem informar a Comissao da sua vontade de dar

infcio ao processo previsto no artigo 4* . A duraq o do procedimento nao pode exceder nove

meses, salvo prorrogagio decidida em comum pelos parceiros sociais interessados e pela Comisslo.

ARTIGO 40

1. 0 diilogo entre parceiros sociais ao nfvel comunitrio pode conduzir, se estes o entenderem

desej~vel, a rela6es contratuais, incluindo acordos.

2. Os acordos celebrados ao nfvel comunitlrio serio aplicados quer de acordo corn os procedimentos

e priticas pr6prios dos parceiros sociais e dos Estados-membros quer, nas mattrias abrangidas pelo

artigo 20 , a pedido conjunto das partes signatirias, corn base numa decislo adoptada pelo

Conselho, sob proposta da Comissio.

0 Conselho delibera por maioria qualificada, salvo se o acordo em causa contiver ura ou mais

disposioves relativas a um dos domfnios referidos no n* 3 do artigo 20 , caso em que delibera por

unanimidade.
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ARTIGO So

Tendo em vista a realizagio dos objectivos do artigo 10 e sem prejufzo das demais disposiq6es do

Tratado, a Comissio incentivard a cooperaqAo entre os Estados-membros e facilitard a coordenavio

das suas ac,6es nos domfnios da polftica social abrangidos pelo presente Acordo.

ARTIGO 60

1. Cada Estado-membro assegurard a aplicaqAo do princfpio da igualdade de remuneraqAo entre

trabalhadores masculinos e femininos, para trabalho igual.

2. Na acepqAo do presente artigo, entende-se por "remuneraqAo" o saldrio ou vencimento normal de

base ou mfnimo e quaisquer outras compensaq6es em dinheiro ou em espdcie que o trabalhador

receba, directa ou indirectamente, da entidade patronal pelo seu emprego.

A igualdade de remuneragio sem discriminaqAo baseada no sexo implica que:

a) A remuneraeAo atribufda pelo mesmo trabalho pago 9 tarefa seja fixada com base na mesma

unidade de medida;

b) A remuneraqAo atribufda pelo trabalho pago por unidade de tempo seja a mesma para o

mesmo trabalho.

3. 0 presente artigo nao impede a manutenqio nem a adopqAo, par qualquer Estado-membro, de

medidas que prevejam regalias especfficas destinadas a facilitar o exercfcio de uma actividade

profissional pelas mulheres, ou a prevenir ou compensar desvantagens na sua carreira profissional.

ARTIGO 70

A ComissAo elabora anualmente um relatdrio sobre a evoluqAo na realizaqAo dos objectivos do

artigo 10, incluindo a situaqio demogrlfica na Comunidade. Esse relatdrio 6 enviado ao Parlamento

Europeu, ao Conselho e ao Comit6 Econ6mico e Social.

0 Parlamento Europeu pede convidar a Comissio a elaborar relat6rios sobre problemas especfficos

respeitantes I situalo social.
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DECLARA(3ES

1. Declara~io relativa ao no 2 do artigo 20 do Acordo relativo I politica social

As onze Altas Partes Contratantes fazem notar que, nas discuss6es do n* 2 do artigo 20 do presente

Acordo, ficou entendido que a Comunidade, ao estabelecer requisitos mfnimos de protecoo da

seguranga e sadde dos trabalhadores, nio tern a intenglo de discriminar de forma nao justificada

pelas circunsthncias contra os trabalhadores de pequenas e m6dias empresas.

2. Decdara~do relativa ao no 2 do artigo 40

As onze Altas Partes Contratantes declaram que a primeira modalidade de aplicaqAo dos acordos

entre parceiros sociais ao nfvel comunitrio, a que se refere o artigo 40, consistird no

desenvolvimento do conteddo desses acordos, atravds da negociaio colectiva, segundo as normas

de cada Estado-membro e que, por conseguinte, essa regra no implica a obrigagio de os Estados-

membros aplicarem directamente os referidos acordos ou elaborarem normas de transposiqo destes,

nem a obrigagio de alterarem as disposires internas em vigor para facilitarem a sua aplicagio.
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PROTOCOLO

RELATIVO X COESAO ECON6MICA E SOCIAL

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

RECORDANDO que a Unilo atribui a si mesma o objectivo de incentivar o progresso econdmico e

social, nomeadamente atravds do reforo da coeslo econ6mica e social;

RECORDANDO que o artigo 21 do Tratado que institui a Comunidade Europeia inclui a missAo de

promover a coeslo econdmica e social e a solidariedade entre os Estados-membros e que o reforgo

da coesao econ6mica e social figura entre as acqoes da Comunidade a que se refere o artigo 30 do

Tratado que institui a Comunidade Europeia,

RECORDANDO que o conjunto das disposigbes da Parte l1, Tftulo XIV, relativas coeslo

econ6mica e social, fornecem a base jurfdica para a consolida;Ao e maior desenvolvimento da acqlo

da Comunidade no domfnio da coesao econ6mica e social, incluindo a criaqAo de um novo Fundo;

RECORDANDO que as disposiq6es da Parte III, Tftulos XII, relativo Ms redes transeuropeias, e XVI

relativo ao ambiente, preveem a criaqlo de um Fundo de Coesio, a criar atd 31 de Dezembro de

1993;

DECLARANDO a sua convicqlo de que o progresso no sentido da UniAo Econ6mica e MonetAria

contribuird para a crescimento econdmico de todos os Estados-membros;

CONSTATANDO que os Fundos Estruturais da Comunidade devern duplicar, em termos reals, entre

1987 e 1993, o que implica importantes transferancias, especialmente em relagio ao PIB dos

Estados-membros menos pr6speros;

CONSTATANDO que o BEI tern concedido emprdstimos substanciais e de volumes crescentes a favor

das regi6es mais pobres;

CONSTATANDO o desejo de uma major flexibilidade nas regras relativas A concessio de recursos

provenientes dos Fundos Estruturais;
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CONSTATANDO o desejo de ajustar os nfveis de participagio da Comunidade nos programas e

projectos em certos parses;

CONSTATANDO a proposta no sentido de ser tida mais em conta, no sistema de recursos prdprios,

a prosperidade relativa dos Estados-membros.

REAFIRMAM que o fornento da coesio econ6mica e social 6 vital para o pleno desenvolvimento e

o sucesso duradouro da Comunidade e salientam a importancia da incluslo da coesao econ6mica e

social nos artigos 20 e 30 do presente Tratado;

REAFIRMAM a sua convicqAo de que os Fundos Estruturais devem continuar a desempenhar um

papel considerivel na realizagAo dos objectivos da Comunidade no domfnio de coesAo;

REAFIRMAM a sua convicqvo de que o BEI deve continuar a consagrar a maior parte dos seus

recursos ao fomento da coesao econ6mica e social e declaram a sua vontade de rever as necessidade

de capital do BEI, logo que tal se revele necessgrio para esse efeito;

REAFIRMAM a necessidade de uma avaiaqAo exaustiva do funcionamento e da eficgcia dos Fundos

Estruturais em 1992 e a necessidade de, nessa ocasilo, rever o volume adequado desses Fundos em

funglo dos objectivos da Comunidade no domfnio da coesao econ6mica e social;

ACORDAM em que o Fundo de Coesio, a criar atd 31 de Dezembro de 1993, fornega contribuig6es

financeiras comunitArias para projectos na grea do ambiente e das redes transeuropeias nos

Estados-membros corn um PNB per capita inferior a 90% da m~dia comunitk'ia que tenham definido

um programa que Ihes permita preencher os requisitos de convergencia econdmica estabelecidos no

artigo 104 0-C do presente Tratado;

DECLARAM a sua intenqlo de permitir uma maior margem de flexibilidade na afectagio de cr~ditos

provenientes dos Fundos Estruturais, a fim de ter em conta necessidades especfficas nao abrangidas

pela actual regulamenta;Ao dos Fundos Estruturais;
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DECLARAM a sua vontade de ajustar os nfveis de participagio comunitiria no Ambito dos programas

e dos projectos dos Fundos Estruturais corn o objectivo de evitar um aumento excessivo das despesas

orqamentais nos Estados-membros menos prdsperos;

RECONHECEM a necessidade de acompanhar de perto os progressos verificados na realizaqAO da

coeslo econdmica e social e a sua vontade de analisar todas as medidas necessgrias a este respeito;

DECLARAM a sua intenqio de ter mais em conta a capacidade contributiva de cada Estado-membro

no sistema de recursos pr6prios e de, em relaqo aos Estados-membros menos pr6speros, analisar os

meios de correcqlo dos elementos regressivos existentes no actual sistema de recursos pr6prios;

ACORDAM em anexar o presente Protocolo ao Tratado que institui a Comunidade Europeia.
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PROTOCOLO

RELATIVO AO COMITfE ECON6MICO E SOCIAL

E AO COMITt DAS REGIcIES

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

ACORDAM na disposio seguinte, que vem anexa ao Tratado que institui a Comunidade Europeia:

0 Comitd Econdmico e Social e o Comitd das Regi6es disp6em de uma estrutura organizativa comum.
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PROTOCOLO

ANEXO AO TRATADO DA UNIAO EUROPEIA E

AOS TRATADOS QUE INSTITUEM AS COMUNIDADES EUROPEIAS

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES,

ACORDAM na disposiqlo seguinte, que vem anexa ao Tratado que institui a Comunidade Europeia:

Nenhuma disposigio do Tratado da Unilo Europeia, ou dos Tratados que instituem as Comunidades

Europeias, ou ainda dos Tratados ou actos que alteraram ou complementaram estes Tratados pode

afectar a aplicaqlo, na Irlanda, do artigo 40.3.3 da Constituigio da Irlanda.
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ACTA FINAL

1. As Conferancias dos representantes dos governos dos Estados-membros convocadas para

Roma, em 15 de Dezembro de 1990, para a adopqAo, de comum acordo, das alteraq6es a introduzir

no Tratado que institui a Comunidade Econ6mica Europeia, tendo em vista a realizaqAo da Unigo

Polftica e as fases finais da Unilo Econ6mica e Monetkia, bern como as convocadas para Bruxelas,

em 3 de Fevereiro de 1992, tendo em vista a introduqio das alteraq6es aos Tratados que instituem,

respectivamente, e a Comunidade Europeia do Carvio e do AWo e a Comunidade Europeia da Energia

At6mica, decorrentes das alteraq6es previstas ao Tratado que institui a Comunidade Econ6mica

Europeia, adoptaram os seguintes textos:

I.

Tratado da Unilo Europeia

II.

Protocolos

1. Protocolo relativo A aquisigio de bens im6veis na Dinamarca

2. Protocolo ad artigo 1190 do Tratado que institui a Comunidade Europeia

3. Protocolo relativo aos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central

Europeu

4. Protocolo relativo aos Estatutos do Instituto Monetirio Europeu

5. Protocolo relativo ao procedimento apliclvel em caso de d~fice excessivo

6. Protocolo relativo aos crittrios de convergancia a que se refere o artigo 109'-J do Tratado que

institui a Comunidade Europeia

7. Protocolo que altera o Protocolo relativo aos Privilgios e Imunidades das Comunidades Europeias

8. Protocolo respeitante k Dinamarca
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9. Protocolo respeitante a Portugal

10. Protocolo relativo A passagern para a terceira fase da Unilo Econ6mica e MonetAria

11. Protocolo relativo a certas disposig6es relacionadas com o Reino Unido da

GrA-Bretanha e da Irlanda do Note

12. Protocolo relativo a certas disposiq6es respeitantes A Dinamarca

13. Protocolo respeitante I Franqa

14. Protocolo relativo A Poiftica Social, a que vein anexo um Acordo celebrado

entre os Estados-membros da Comunidade Europeia, corn excepqIo do Reino Unido da

Gri-Bretanha e da Irlanda do Norte, a que vm juntas duas Declaraqv)es

15. Protocolo relativo A coesio econ6mica e social

16. Protocolo relativo ao Comitd Econ6mico e Social e ao Comitd das Regi6es

17. Protocolo anexo ao Tratado da Unilo Europeia e aos Tratados que instituern as Comunidades

Europeias

As Conferncias acordaram em que os Protocolos a que se referem os pontos 1 a 16 serlo anexados

ao Tratado que institui a Comunidade Europeia e que o Protocolo a que se refere o ponto 17 serd

anexado ao Tratado da Unilo Europeia e aos Tratados que instituern as Comunidades Europeias.

2. No momento da assinatura destes textos, as Conferencias adoptaram as Declaraq6es a seguir

enumeradas, anexadas A presente Acta Final.

IIl.

Declaraq6es

1. Declaraqlo relativa I protecqAo civil, I energia e ao turismo

2. Declaracgo relativa A nacionalidade de um Estado-membro
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3. Declaraqao relativa aos Tftulos III e VI da Pane III do Tratado que institui a Comunidade

Europeia

4. Declaraglo relativa ao Tftulo VI da Pane III do Tratado que institui a Comunidade Europeia

5. Declaraqo relativa I cooperaqio monetlria corn pafses terceiros

6. DeclaragAo relativa s relag6es monetdrias corn a Reptiblica de Slo Marinho, corn o Estado da

Cidade do Vaticano e corn o Principado do M6naco

7. Declaragao relativa ao artigo 731-D do Tratado que institui a Comunidade Europeia

8. Declaraqo relativa ao artigo 1090 do Tratado que institui a Comunidade Europeia

9. Declarago relativa ao Tftulo XVI da Parte III do Tratado que institui a Comunidade Europeia

10. Declaraqo relativa ao artigo 1090, ao artigo 130°-R e ao artigo 130 0 -Y do Tratado que institui

a Comunidade Europeia

11. Declaraqgo relativa I Directiva de 24 de Novembro de 1988 (Emiss6es)

12. Declaraq o relativa ao Fundo Europeu de Desenvolvimento

13. Declaraqlo relativa ao papel dos Parlamentos nacionais na Unigo Europeia

14. DeclaragAo relativa A Conferencia dos Parlamentos

15. Declaragio relativa ao ndmero de membros da Comissio e do Parlamento Europeu

16. Declaragao relativa A hierarquia dos actos comunitArios

17. Declaraglo relativa ao direito de acesso A informago

18. Declaraqio relativa Is estimativas de custos resultantes das propostas da Comisslo

19. DeclaraqAo relativa k aplicaq~o do direito comunit~rio
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20. DeclaraqAo relativa I avaia¢io do impacto ambiental das medidas comunitArias

21. DeclaraqAo relativa ao Tribunal de Contas

22. Declaraqo relativa ao Comitd Econ6mico e Social

23. Declaraq;o relativa k cooperaqAo corn as associaq6es de solidariedade

24. Declaraqlo relativa I protecqlo dos animais

25. Declaraggo relativa A representa ;o dos interesses dos pafses e territ6rios ultramarinos a que se
referem os n's 3 e 5, alfneas a) e b), do artigo 2270 do Tratado que institui a Comunidade

Europeia

26. Declaraggo relativa s regi6es ultraperifdricas da Comunidade

27. DeclaraqAo relativa b votaqAo no domfnio da polftica externa e de seguran;a comum

28. Declaraqlo relativa s modalidades priticas no domfnio da polftica externa e de seguranqa comum.

29. Declaraq o relativa ao regime lingufstico no domfnio da polftica externa e de seguranqa comum

30. DeclaraqAo relativa k Unilo da Europa Ocidental

31. DeclaraqAo relativa ao asilo

32. DeclaraqAo relativa k cooperaqlo policial

33. Declaraqao relativa aos litfgios entre o BCE e o IME e os respectivos agentes.

Feito em Maastricht, aos sete de Fevereiro de mil novecentos e noventa e dois.
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DECLARAI(AO

RELATIVA A PROTEC(IAO CIVIL, A ENERGIA E AO TURISMO

A Conferencia declara que a questlo da introduqgo no Tratado que institui a Comunidade Europeia

dos tftulos relativos aos domfnios referidos na alfnea t) do artigo 3 desse Tratado serd examinada,

de acordo corn o procedimento previsto no n0 2 do artigo N) do Tratado da UniAo Europeia, corn

base num relatdrio que a Comisslo apresentard ao Conselho o mais tardar em 1996.

A Conferencia declara que a acglo da Comunidade nestes domfnios serd prosseguida corn base nas

actuais disposioes dos Tratados que instituem as Comunidades Europeias.
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DECLARAIAO

RELATIVA X NACIONALIDADE DE UM ESTADO-MEMBRO

A Conferencia declara que, sempre que no Tratado que instuti a Comunidade Europeia, 6 feita

referencia aos nacionais dos Estados-membros, a questiA de saber se uma pessoa tern a nacionalidade

de determinado Estado-membro 6 exclusivamente regida pelo direito nacional desse Estado-membro.

Os Estados-membros podem indicar, a tftulo informativo, mediante declaragio a depositar junto da

Presidencia, quais as pessoas que devem ser consideradas como seus nacionais, para efeitos

comunit.rios; podem, se for caso disso, alterar esta ditima declarag o.
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DECLARA'AO

RELATIVA AOS TITULOS III e VI
DA PARTE III DO TRATADO

QUE INSTITUI A COMUNIDADE EUROPEIA

A Conferencia declara que, para efeitos da aplicaq;o das disposiq6es a que se refere o Tftulo III,
Capftulo IV, da Parte III, respeitante aos capitais e aos pagamentos, e o Tftulo VI, respeitante I
polftica econdmica e monetAria do presente Tratado, serd mantida a pr:tica habitual, segundo a qual
o Conselho se redne na sua formaqo de ministros da Economia e das Finangas, sem prejufzo do
disposto nos n's 2 a 4 do artigo 109*-J e no n* 2 do artigo 1090 -K.
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DECLARA4AO

RELATIVA AO TiTULO VI DA PARTE III DO TRATADO

QUE INSTITUX A COMUNIDADE EUROPEIA

A Confer~ncia declara que o Presidente do Conselho Europeu deve convidar os Ministros da

Economia e das Finanqas a participar nas reuni6es do Conselho Europeu sempre que este debater

quest~es relacionadas corn a Unilo Econdmica e MonetAria.
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DECLARA4;,&O

RELATIVA A COOPERAM iO MONETARIA COM PAiSES TERCEIROS

A Conferencia declara que a Comunidade procura contribuir para a estabilidade das relaq6es

monetArias internacionais. Para o efeito, a Comunidade estA disposta a cooperar corn outros pafses

europeus e corn os pafses nio europeus corn que mantdm relaq6es econ6micas estreitas.
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DECLARACAO

RELATIVA AS RELA(()ES MONETARIAS

COM A RIP(JBLICA DE SAO MARINHO, COM 0 ESTADO DA CIDADE DO VATICANO

E COM 0 PRINCIPADO DO M6NACO

A Conferencia acorda em que, atd A introduqAo do ECU como moeda tlnica da Comunidade, o

presente Tratado nao afecta as relaq6es monetArias existentes entre a ItAlia, Slo Marinho e o Estado

da Cidade do Vaticano e entre a Franca e o Principado do M6naco.

A Comunidade compromete-se a facilitar a renegociagAo dos convdnios existentes, na medida do

necess.rio, na sequencia da introduqbo do ECU como moeda tdnica.
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DECLARArAO

RELATIVA AO ARTIGO 73 0 -D

DO TRATADO QUE INSTITUI A COMUNIDADE EUROPEIA

A Conferncia considera que o direito dos Estados-membros de aplicarem as disposi es pertinentes

das suas legislaq6es fiscais a que se refere o n0 1, alfnea a), do artigo 73'-D do Tratado que institui

a Comunidade Europeia diz apenas respeito s disposig6es em vigor no final de 1993. Contudo, a

presente Declaraqlo s6 6 aplicAvel aos movimentos de capitais e aos pagamentos entre Estados-

membros.
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DECLARA(IAO

RELATIVA AO ARTIGO 1090 DO TRATADO

QUE INSTITUI A COMUNIDADE EUROPEIA

A Conferencia sublinha que a expressio "acordos formais" utilizada no no 1 do artigo 1090 nio tern

por objectivo criar urna nova categoria de acordos internacionais na acep;Ao do direito comunitgrio.
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DECLARAIAO

RELATIVA AO T[TULO XVI DA PARTE III DO TRATADO

QUE INSTITUI A COMUNIDADE EUROPEIA

A Conferencia, tendo em conta o interesse crescente de que se reveste a protecgio da natureza ao

nfvel nacional, comunitArio e internacional, considera que a Comunidade, ao exercer as suas

competencias ao abrigo das disposiq6es do Tftulo XVI da Parte III do presente Tratado, deve atender

s exigencias especfficas deste domfnio.
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DECLARAI ,O

RELATIVA AO ARTIGO 1090, AO ARTIGO 130 0-R E AO ARTIGO 130'-Y

DO TRATADO QUE INST1TLI A COMUNIDADE EUROPEIA

A Conferencia considera que o disposto no n* 5 do artigo 1090, no n° 4, segundo parggrafo, do

artigo 130*-R e no artigo 130*-Y nio afecta os princfpios decorrentes do ac6rdio proferido pelo

Tribunal de Justiqa no processo AETR.
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DECLARA4;AO

RELATIVA X DIRECTIVA DE 24 DE NOVEMBRO DE 1988 (Emissaes)

A Conferencia declara que as alteraq6es introduzidas na legislaqlo comunitiria nao podem atingir as

derrogaq6es concedidas a Espanha e a Portugal atd 31 de Dezembro de 1999 pela Directiva do

Conselho, de 24 de Novembro de 1988, relativa I limitaqio das emiss6es para a atmosfera de certos

poluentes provenientes de grandes instala,,es de combusto.
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DECLARAIAO RELATIVA AO

FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO

A Conferencia acorda em que o Fundo Europeu de Desenvolvimento continuarg a ser financiado

por contribuir6es nacionais, nos termos das disposioes actuais.

Vol. 1759. 1-30615



498 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traits 1993

DECLARAIAO RELATIVA

AO PAPEL DOS PARLAMENTOS NACIONAIS NA UNIAO EUROPEIA

A Conferencia considera importante incentivar uma maior participaqio dos Parlamentos nacionais nas

actividades da UniAo Europeia.

t conveniente, para esse efeito, intensificar o interclmbio de informaq6es entre os Parlamentos

nacionais e o Parlamento Europeu. Neste contexto, os governos dos Estados-membros diligenciardo

nomeadamente para que os Parlamentos nacionais possam dispor das propostas legislativas da

ComissAo em tempo ditil para sua informaqlo ou para eventual anflise.

A Conferencia considera igualmente importante que sejam intensificados os contactos entre os

Parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu, nomeadamente atravds da concessao de facilidades

recfprocas adequadas e de encontros regulares entre os deputados que se interessem pelas mesmas

quest6es.
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DECLARA( AO RELATIVA

X CONFERftNCIA DOS PARLAMENTOS

A Conferencia convida o Parlamento Europeu e os Parlamentos nacionais a reunir-se, na medida do

necessArio, em formaqio de Conferencia dos Parlamentos (ou "Assises").

A Conferencia dos Parlamentos serd consultada sobre as grandes orientaes da Unilo Europeia, ser

prejufzo das atribuig6es do Parlamento Europeu e dos direitos dos Parlamentos nacionais. 0

Presidente do Conselho Europeu e o Presidente da Comissio apresentargo um relat6rio a cada sesslo

da Conferencia dos Parlamentos sobre o estado da Unilo.
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DECLARAIAO RELATIVA

AO NUJMERO DE MEMBROS DA COMISSAO E

DO PARLAMENTO EUROPEU

A Conferencia acorda em analisar os problemas relativos ao ndmero de membros da Comissio e ao

ndmero de membros do Parlamento Europeu atd final de 1992, o mais tardar, a fim de chegar a um

acordo que permita estabelecer o fundamento jurfdico necessirio I fixagio do ndmero de membros

do Parlamento Europeu a tempo das eleir es de 1994. As decis6es serlo tomadas tendo

nomeadamente em conta a necessidade de fixar o nilmero global de membros do Parlamento Europeu

numa Comunidade alargada.
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DECLARAI AO

RELATIVA X HIERARQUIA DOS ACTOS COMUNITARIOS

A Conferencia acorda em que a Conferancia Intergovernamental que serd convocada em 1996 analise

em que medida serd possfvel rever a classificaqio dos actos comunitArios de modo a estabelecer uma

hierarquia adequada das diferentes categorias de normas.
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DECLARA4.XO

RELATIVA AO DIREITO DE ACESSO , INFORMA4,XO

A Conferencia considera que a transparencia do processo decisdrio reforga o caricter democritico das

Instituiq6es e a confianqa do pdblico na Administraglo. Por conseguinte, a Conferencia recomenda

que a Comissio apresente ao Conselho, o mais tardar atd 1993, um relatdrio sobre medidas destinadas

a facilitar o acesso do pdblico A informaqio de que disp6em as Instituiq6es.
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DECLARAI.O

RELATIVA AS ESTIMATIVAS DE CUSTOS RESULTANTES

DAS PROPOSTAS DA COMISSAO

A Conferencia regista que a Comisslo se compromete, baseando-se, se necessirio, nas consultas que

considerar necessgrias e reforqando o seu sistema de avaliaqlo da legislaqlo comunitAria, a ter em

conta, no que diz respeito Is suas propostas legislativas, os custos e beneffcios para as autoridades

pdiblicas dos Estados-membros e para o conjunto dos interessados.
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DECLARA,,O

RELATIVA X APLICAI;AO DO DIREITO COMUNITARIO

A Conferencia salienta que, para a coerencia e unidade do processo de construqlo europeia, 6

essencial que cada Estado-membro transponha integral e fielmente para o seu direito nacional as

directivas comunitArias de que 6 destinatArio, nos prazos fixados por essas directivas.

Aldm disso, a Confer~ncia - reconhecendo embora que pertence a cada Estado-membro

determinar a melhor maneira de aplicar as disposiq6es do direito comunitdrio, em funq;o das

suas instituiqOes, sistema jurfdico e de outras condiq6es que Ihe slo pr6prias, mas sempre na

observincia do artigo 1890 do Tratado que institui a Comunidade Europeia - considera

essencial, para o born funcionamento da Comunidade, que das medidas tomadas pelos diferentes

Estados-membros resulte que o direito comunitlrio neles seja aplicado corn efic~cia e rigor

equivalentes aos empregues na aplicaqo do seu direito nacional.

2. A Confer~ncia convida a Comissio a que, no exercfcio das atribuiq6es que Ihe confere o artigo

1550 do Tratado que institui a Comunidade Europeia, zele pela observincia, pelos Estados-

membros, das suas obrigaq6es. A Conferencia convida a Comisslo a publicar periodicamente

um relat6rio completo destinado aos Estados-membros e ao Parlamento Europeu.
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DECLARAI;AO

RELATIVA A AVALIAAO DO IMPACTO AMBIENTAL

DAS MEDIDAS COMUNITARIAS

A Conferencia toma nota do compromisso da Comissio, no Imbito das suas propostas, e dos

Estados-membros, no Ambito da aplicaqio daquelas, de terem plenamente em conta os efeitos

sobre o ambiente, bern como o princfpio do crescimento sustentAvel.
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DECLARArAO

RELATIVA AO TRIBUNAL DE CONTAS

A Conferdncia sublinha a especial importAncia que atribui I funq;o que os artigos 188*-A, 1881-B

. 188 0-C e 2060 do Tratado que institui a Comunidade Europeia atribuem ao Tribunal de Contas.

A Conferencia convida as outras Instituiotes comunitArias a analisarem corn o Tribunal de Contas

todos os meios adequados para reforqar a eficAcia do seu trabalho.
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DECLARACAO

RELATIVA AO COMITIt ECON6MICO E SOCIAL

A Conferencia acorda em que o Comitd Econdmico e Social goza da mesma independencia que o

Tribunal de Contas tern gozado atd b data no que se refere ao seu oramento e I gestiAo do

pessoal.
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DECLARAAO

RELATIVA A COOPERAIAO COM AS ASSOCIAI;OES DE SOLIDARIEDADE

A Conferancia salienta a importAncia de que se reveste, na prossecuqio dos objectivos do

artigo 1170 do Tratado que institui a Comunidade Europeia, a cooperaqo entre a Comunidade e

as associaq6es de solidariedade e as fundaq6es, enquanto instituig6es responsiveis por

estabelecimentos e servigos sociais.
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DECLARAI AO

RELATIVA X PROTECIAO DOS ANIMAIS

A Conferencia convida o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comisslo, bern como os Estados-

membros, a terem plenamente em conta as exigencias em mattria de bem-estar dos animais na

elaboraglo e aplica;Ao da legislaqio comunitdria nos domfnios da polftica agrfcola comum, dos

transportes, do mercado interno e da investigaqlo.
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DECLARACAO

relativa I representa Ao dos interesses dos parses e territ6rios

ultramarinos a que se referem s n~s 3 e 5,

alfneas a) e b), do artigo 227 ° do Tratado que institui a Comunidade Europeia

A Conferencia, fazendo notar que, em circunstAncias excepcionais, podem surgir divergencias

entre os interesses da Unilo e os interesses dos pafses e territ6rios ultramarinos a que se referem

os ns 3 e 5, alfneas a) e b), do artigo 2270 do Tratado que institui a Comunidade Europeia,

acorda em que o Conselho procurard encontrar urea soluqAo conforme corn a posivio da Uniao.

Todavia, se esse objectivo se revelar impossfvel, a Confer~ncia acorda em que o Estado-membro

em causa pode agir separadamente no interesse dos referidos pafses e territdrios ultramarinos, sem

prejudicar os interesses da Comunidade. Esse Estado-membro informarl o Conselho e a Comisslo

sempre que exista risco de divergencia de interesses e, se for inevitAvel uma acglo separada,

indicard claramente que actua no interesse de um dos territ6rios ultramarinos acima referidos.

A presente declaraglo aplica-se igualmente a Macau e a Timor-Leste.
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DECLARAIIAO

RELATIVA AS REGIOES ULTRAPERIFiRICAS

DA COMUNIDADE

A Conferancia reconhece que as regi6es ultraperifdricas da Comunidade (departamentos franceses

ultramarinos, Acores e Madeira e llhas Cantrias) sofrem de um atraso estrutural importante,

agravado por diversos fen6menos (grande afastamento, insularidade, pequena superffcie, relevo e

clima diffceis, depend~ncia econdmica em relaqAo a alguns produtos), cuja constAncia e

acumulaqAo prejudicam gravemente o seu desenvolvimento econ6mico e social.

A Conferancia considera que, se 6 certo que as disposiq6es do Tratado que institui a Comunidade

Europeia e do direito derivado se aplicam de pleno direito ks regi6es ultraperifdricas, 6 contudo

possfvel adoptar medidas especfficas a seu favor, na medida em que exista e enquanto existir uma

necessidade objectiva de tomar tais medidas, tendo em vista o desenvolvimento econ6mico e social

dessas regi6es. Essas medidas devem visar simultaneamente os objectivos de realizagio do

mercado interno e de reconhecimento da realidade regional, de modo a permitir que essas regi6es

ultraperifdricas consigam atingir o nfvel econdmico e social m6dio da Comunidade.
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DECLARAI AO

RELATIVA X VOTAIAO NO DOM[NIO

DA POLTICA EXTERNA E DE SEGURAN(IA COMUM

A Conferencia acorda em que, para as decis6es do Conselho que requeiram unanimidade, os

Estados-membros evitario em toda a medida do possfvel impedir que haja unanimidade sempre

que uma maioria qualificada for favorivel I decislo.
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DECLARAAO

RELATIVA AS MODALIDADES PRATICAS NO DOMfNIO

DA POLTICA EXTERNA E DE SEGURAN(A COMUM

A Confergncia acorda em que a articulaqio dos trabalhos entre o Comitt Polftico e o Comitd de

Representantes Permanentes serd analisada posteriormente, assim como as modalidades prgticas da

fusio do secretariado da Cooperaqlo Polftica corn o Secretariado-Geral do Conselho e da

colaboraqio entre este dlitimo e a Comissio.
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DECLARArO

RELATIVA AO REGIME LINGUiSTICO NO DOMfNIO

DA POLTICA EXTERNA E DE SEGURAN(IA COMUM

A Conferencia acorda em que o regime lingufstico aplicivel no domfnio da polftica externa e de

seguranga comum 6 o das Comunidades Europeias.

Para as comunicaq6es COREU, a pritica actual da Cooperaqio Polftica Europeia servirl, por

enquanto, de modelo.

Todos os textos relativos A polftica externa e de seguranqa comum que sejam apresentados ou

aprovados nas reuni6es do Conselho Europeu ou do Conselho, bem como todos os textos para

publica;Ao, slo traduzidos imediata e simultaneamente para todas as lfnguas oficiais da

Comunidade.
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DECLARAI(AO

RELATIVA A UNIAO DA EUROPA OCIDENTAL

A Conferencia toma nota das seguintes declaraqves:

I. DELARArAO
da B6laica. da Alemanha. da Esoanha. da Franoc. da Itfilia.

do Luxemburgo. dos Pafses Baixos. de Portueal e do Reino Unido.

que sAo membros de Unigo da Europa Ocidental

bern como da Unilo Eurooeia

relativa

AO PAPEL DA UNIAO DA EUROPA OCIDENTAL E AS SUAS RELACOES COM

A UNIAO EUROPEIA E COM A ALIANCA ATLANTICA

Ilntroduco

1. Os Estados membros da UEO acordam na necessidade de criar uma verdadeira identidade

europeia de seguranga e de defesa e de assumir responsabilidades europeias acrescidas em

matdria de defesa. Esta identidade serd progressivamente construfda atrav6s de um processo

gradual em fases sucessivas. A UEO fard parte integrante do desenvolvimento da Uniao

Europeia e reforqard o seu contributo para a solidariedade na Alianqa AtlAntica. Os Estados

membros da UEO acordam em fortalecer o papel da UEO na perspectiva, a prazo, de uma

polftica de defesa comum no Ambito da Unilo Europeia, que poderl conduzir, no momento

pr6prio, a uma defesa comum compatfvel corn a da AlianCa Atlantica.

2. A UEO serl desenvolvida como componente de defesa da Unilo Europeia e como meio de

fortalecer o pilar europeu da Alianqa Atlintica. Para esse efeito, formularg uma polftica de

defesa europeia comum e zelard pela sua aplicaqAo concreta, desenvolvendo mais o seu

pr6prio papel operacional.
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Os Estados membros da UEO tomato nota do artigo J.4 relativo I polftica externa e de

seguranqa comum do Tratado da UniAo Europeia, corn a seguinte redacqao:

1. A polftica externa e de seguranqa comum abrange todas as quest6es relativas I

seguranga da Unigo Europeia, incluindo a a defini;Ao, a prazo, de uma polftica de

defesa comum que poderd conduzir, no momento pr6prio, a uma defesa comum.

2. A Uniio solicitard I Unilo da Europa Ocidental (UEO), que faz parte integrante do

desenvolvimento da Uniao Europeia, que prepare e execute as decis6es e acq6es da

Unijo que tenham repercuss6es no domfnio da defesa. 0 Conselho, em acordo corn

as Instituiq6es da UEO, adoptard as disposiq6es priticas necessirias.

3. As quest6es corn repercuss6es no domfnio da defesa reguladas pelo presente artigo

nao estAo sujeitas aos procedimentos previstos no artigo J.3.

4. A polftica da Unilo na acepqAo do presente artigo nio afectard o caricter especffico

da polftica de seguranga e de defesa de determinados Estados-membros, respeitard as

obrigai6es decorrentes, para certos Estados-membros, do Tratado do AtlAntico Norte

e serd compatfvel corn a poiftica de seguranga e de defesa comum adoptada nesse

ambito.

5. 0 disposto no presente artigo nio obsta ao desenvolvimento de uma cooperaqAO mais

estreita entre dois ou mais Estados-membros ao nfvel bilateral, no Ixbito da UEO e

da Alianqa Atlantica, na medida em que essa cooperaqao nao contrarie nem dificulte

a cooperatio prevista no presente Tftulo.

6. Para promover o objectivo do presente Tratado e tendo em conta a data de 1998 no

contexto do artigo XII do Tratado de Bruxelas, o presente artigo pode ser revisto nos

termos do n* 2 do artigo N, corn base num relat6rio a apresentar em 1996 pelo

Conselho ao Conselho Europeu e que incluirl uma apreciaqAo dos progressos

realizados e da experiencia entretanto adquirida."

A. Relac6es da UEO corn a Unipo Euroeia

3. 0 objectivo consiste em erigir a UEO por etapas, enquanto componente de defesa da Uniao

Europeia. Para esse efeito, a UEO estA disposta a formular e a executar, a pedido da Unilo

Europeia, as decis6es e acr8es da Uniao com implicar6es em matdria de defesa.
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Para o efeito, a UEO estabelecerg estreitas rela6es de trabalho com a Unilo Europeia,

atravds da tomada das seguintes medidas:

- de forma adequada, sincronizaqAo das datas e locais de reunilo, bern como

harnonizaglo dos mdtodos de trabalho;

- estabelecimento de ura estreita cooperagio entre o Conselho e o Secretariado-Geral

da UEO, por um lado, e o Conselho da Unilo e o Secretariado-Geral do Conselho,

por outro;

- anise da harmonizaqio da sequencia e do tempo de exercfcio das respectivas

Presidencias;

- estabelecimento de modalidades apropriadas destinadas a garantir que a Comisslo das

Comunidades Europeias seja regularmente informada e, se for caso disso, consultada

sobre as actividades da UEO, de acordo corn o papel da Comissio na polftica externa

e de seguranqa comum, tal como se encontra definido no Tratado da Uniao Europeia;

- incentivo a ura cooperagio mais estreita entre a Assembleia Parlamentar da UEO e

o Parlamento Europeu.

o Conselho da UEO adoptard as disposiq6es priticas necessirias, de acordo corn as

Instituig6es competentes da Unilo Europeia.

B. Relac6es da UEO corn a Alianga AtlAntica

4. 0 objectivo consiste em desenvolver a UEO enquanto meio de fortalecer o pilar europeu da

Alianqa Atlantica. Para esse efeito, a UEO estl pronta a desenvolver estreitas relaq6es de

trabalho entre a UEO e a Alianqa e a reforar o papel, as responsabilidades e a contribuiqio

dos Estados membros da UEO na Aiianqa. Esse desenvolvimento deve processar-se corn base

na transpar~ncia e na complementaridade necessiria entre a identidade europeia de seguranqa

e de defesa, tal como ela se define, e a Alianqa. A UEO actuard de acordo corn as posiq6es

adoptadas pela Alianga Atlantica.

Os Estados membros da UEO intensificarlo a sua coordenaqlo sobre as quest6es do

Ambito da Alianqa que representem um interesse comurn importante, a firn de
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introduzirem posives conjuntas concertadas no seio da UEO no processo de consulta

da Alianta, que continuard a ser o forum essencial de consulta entre os aliados e a

instincia em que estes acordam sobre as poifticas relacionadas corn os compromissos

de seguranga e de defesa assumidos pela Alianqa ao abrigo do Tratado do AtlAntico-

Norte.

- Se necessirio, as datas e os locais de reunilo serlo sincronizados e os m~todos de

trabalho harmonizados.

- Seri estabelecida uma estreita cooperaqlo entre os Secretariados-Gerais da UEO e da

NATO.

C. Panel o neradonal da UEO

5. 0 papel operacional da UEO serl reforqado mediante a andlise e a definigio das miss6es,

estruturas e meios adequados, abrangendo, em especial:

- uma cdlula de planeamento da UEO;

- uma cooperaqlo militar mais estreita complementar da Alianga AtlAntica,

nomeadamente nos domfnios da log(stica, dos transportes, da formaglo e da vigilincia

estratdgica;

- reuni6es dos Chefes de Estado-Maior da UEO;

- unidades militares responsiveis perante a UEO.

Serb posteriormente analisadas outras propostas, designadamente:

- o reforro da cooperaoo em mat6ria de armamentos, corn o objectivo de criar uma

Ag~ncia Europeia dos Armamentos;

- a transformaqbo do Instituto da UEO numa Academia Europeia de Seguranga e de Defesa.

As medidas destinadas a reforgar o papel operacional da UEO devem set plenamente

compatfveis com as decis6es militares necessgrias para garantir a defesa colectiva de todos

os aliados.
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D. Medidas diversas

6. Como consequencia das medidas acima referidas e a im de facilitar o fortalecimento do papel

da UEO, a sede do Conselho e do Secretariado-Geral da UEO serfo transferidos para

Bruxelas.

7. A representaqio no Conselho da UEO deve ser de molde a permitir-Ihe exercer as suas

fung6es em permanencia, nos termos do artigo VIII do Tratado de Bruxelas, na sua versao

modificada. Os Estados membros podem recorrer a uma f6rmula de dupla representaqAo, a

definir, constitufda pelos seus representantes na Alianqa Atlntica e na Unilo Europeia.

8. A UEO regista que, de acordo corn as disposiq6es do no 6 do artigo J.4 relativas a poiftica

externa e de seguranqa comum do Tratado da Uniao Europeia, a Uniao decidird rever as

disposiqes desse artigo a tim de promover o objectivo por ele estabelecido, de acordo corn

o procedimento definido. A UEO voltard a proceder em 1996 a uma nova anilise das

presentes disposi¢6es. Essa reanglise tomard em consideragAo os progressos e a experiencia

adquiridos e serd extensiva bs relaoes entre a UEO e a Alianqa Atlntica.

II. DECLARAIAO

da Bilgica, da Alemanha, da Espanha, da Franca,

da Italia, do Luxemburgo, dos Parses Baixos,

de Portugal e do Reino Unido,

que sAo membros da Unilo Europeia

Os Estados-membros da UEO acolhem favoravelmente o desenvolvimento da identidade europeia

em matdria de seguranqa e de defesa. Estio determinados, tendo em conta o papel da UEO

enquanto componente de defesa da Unigo Europeia e meio de fortalecimento do pilar europeu da

Alian;a Adantica, a situar o relacionamento entre a UEO e os outros Estados europeus num novo

piano, com uma preocupa;Ao de estabilidade e de seguran;a na Europa. Neste espfrito, propOem o

seguinte:

Os Estados que slo membros da Unilo Europeia slo convidados a aceder UEO, em condiq6es a

acordar nos termos do artigo XI do Tratado de Bruxelas, na sua versio modificada, ou a tornar-se
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observadores, se assim o quiserem. Simultaneamente, outros Estados europeus membros da
NATO slo convidados a tornar-se membros associados da UEO de forma a permitir-hes
participar plenamente nas actividades da UEO.

Os Estados membros da UEO assumem o compromisso de que os tratados e acordos

correspondentes s propostas acima referidas serlo celebrados antes de 31 de Dezembro de 1992.
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DECLARAIXO

RELATIVA AO ASILO

1. A Conferencia acorda em que, no Ambito dos procedimentos previstos nos artigos K. I e

K.3 das disposi, es sobre a cooperavao no domfnio da justiga e dos assuntos internos, o

Conselho analisard prioritariamente as questdes respeitantes b polftica de asilo dos

Estados - membros, corn o objectivo de adoptar, no infcio de 1993, uma acqio comum

destinada a harmonizar determinados aspectos desta, em fun;Ao do programa de trabalho e

do calenddrio constantes do relatdrio sobre o asilo, elaborado a pedido do Conselho

Europeu do Luxemburgo de 28 e 29 de Junho de 1991.

2. Neste contexto, o Conselho, antes do final de 1993, analisarl igualmente, corn base em

relatdrio, a questlo da eventual aplica;Ao do artigo K.9 a essas matdrias.

Vol. 1759, 1-30615

521



522 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait~s 1993

DECLARAI.AO

RELATIVA A COOPERAIAO POLICIAL

A Conferencia confirma o acordo dos Estados-membros sobre os objectivos das propostas feitas

pela delegaqio aleml na reunilo do Conseiho Europeu do Luxemburgo de 28 e

29 de Junho de 1991.

No imediato, os Estados-membros acordam em analisar prioritariamente os projectos que Ihes

sejam apresentados com base no programa de trabalho e no calend rio estabelecidos no relat6rio

elaborado a pedido do Conselho Europeu do Luxemburgo e estia dispostos a considerar a adopqio

de medidas concretas em domfnios como os sugeridos por aquela delegaqio, no que se refere Is

seguintes funq6es de intercAmbio de informaq6es e experiencias:

assistdncia ks autoridades nacionais encarregadas dos processos criminais e da seguranga,

nomeadamente em matdria de coordenaqAo de inqudritos e de investigaq6es;

constituiqlo de bases de dados;

avaliagio e tratamento centralizados das informaroes, corn o objectivo de fazer urn balanqo da

situaqdo e determinar as diferentes abordagens em matdria de inqudritos;

recolha e tratamento de informavSes relativas As abordagens nacionais em matdria de

preven;ao, corn o objectivo de as transmitir aos Estados-membros e de definir estratdgias

preventivas A escala europeia;

medidas relativas b formaqgo complementar, b investigaqAo, I criminalfstica e A antropometria

judicilria.

Os Estados-membros acordam em analisar, corn base em relat6rio e o mais tardar durante o ano

de 1994, a questia do eventual alargamento do Ambito desta cooperaqlo.
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DECLARACAO

RELATIVA AOS LITfGIOS ENTRE 0 BCE E 0 IME

E OS RESPECTIVOS AGENTES

A Conferencia considera conveniente que o Tribunal de Primeira Insthncia seja competente para

conhecer deste tipo de litfgios, de acordo corn o disposto no artigo 168"-A do Tratado que institui

a Comunidade Europeia. A Conferencia convida as Instituioes a adaptarem, nesse sentido, as

disposioes adequadas.

[For the testimonium and signatures, see p. 524 of this volume - Pour le testi-
monium et les signatures, voir p. 524 du present volume.I
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Hecho en Maastricht, el siete de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Udfmrdiget i Maastricht, den syvende februar nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Maastricht am siebten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig.

'Eytve omo MacQttXc, ct re46 4VegouLou xiXta vax6ota evevlvr Ho.

Done at Maastricht on the seventh day of February in the year one thousand nine
hundred and ninety-two.

Fait A Maastricht, le sept f6vrier mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Ama dhtanamh i Maastricht, an seachtii 1 d'Fheabhra, mfle naoi gcdad n6cha a
d6.

Fatto a Maastricht, addi' sette febbraio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Maastricht, de zevende februari negentienhonderd twee-en-negentig.

Feito em Maastricht, em sete de Fevereiro de mil novecentos e noventa e dois.
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Pour Sa Majestd le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

4

For Hendes Majestmt Danmarks Dronning

Ffir den PrIsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Tha tov FIL6b6go rq E%%ijvtnxf Ail~tOLort-cta

&mz'4y'
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Por Su Majcstad cl Rey de Espafia

Pour le President de la Rdpublique franqaise

Thar ccann Uachtar~n na hEircann

Thar ceann Uachtardm na hEireaan
For the President of Ireland

2

Per ii Presidente e1Ia Repubblica italiana
(L

Vol 1759, 1-30615

Lu'l, -



1993 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites 527

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Kouingin der Nederlanden

Pelo Presidente da Reptblica Poges-

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland
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