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Volumes 294 to 298 contain the texts of the Final Act and related instruments, established
by the Intergovernmental Conference on the Common Market and EURATOM and registered
under Nos. 4300 to 4302. The first four volumes reproduce the official texts of these instruments
in French, German, Italian and Dutch, each volume being devoted to one official text, i.e.:

Volume 294 - French
Volume 295 - German
Volume 296 - Italian
Volume 297 -Dutch

Volume 298 contains the English translation made by the "Interim Committee for the
Common Market and EURATOM" and transmitted by the Italian Government.

Les volumes 294 ;h 298 renferment le texte de l'Acte final et des instruments connexes qui ont
t 6tablis par la Conffrence intergouvernementale pour le march6 commun et 'EURATOM et

enregistrcs sous les num6ros 4300 A 4302. Dans les quatre premiers volumes, le texte officiel
de ces instruments se trouve reproduit en fran~ais, en allemand, en italien et en nierlandais,
chaque volume tant consacrt bL un texte officiel comme il est indiqui ci-dessous:

Volume 294 - fran~ais
Volume 295 - allemand
Volume 296 - italien
Volume 297 - n~erlandais

Le volume 298 contient la traduction anglaise qui a Lti faite par la Commission intrimaire
pour le march commun et I'EURATOM et communiqu&e par le Gouvernement italien.



Treaties and international agreements registered
or filed and recorded with the Secretariat

of the United Nations

VOLUME 297 1958 I. Nos. 4300-4302

TABLE OF CONTENTS

I

Treaties and international agreements

registered on 24 April 1958

Page

No. 4300. Belgium, Federal Republic of Germany, France, Italy, Lux-
embourg and Netherlands:

Final Act of the Intergovernmental Conference on the Common Market
and EURATOM (with annexed declarations). Done at Rome; on
25 March 1957

Treaty establishing the European Economic Community (with annexes
and Protocols). Done at Rome, on 25 March 1957

Protocols annexed to the said Treaty. Done at Brussels, on 17 April 1957

Implementing Convention relating to the association with the Community
of the overseas countries and territories (with annexes and Protocols).
Done at Rome, on 25 M arch 1957 ............................ 2

No. 4301. Belgium, Federal Republic of Germany, France, Italy, Lux-
embourg and Netherlands:

Treaty (with annexes and Protocol) establishing the European Atomic
Energy Community (EURATOM). Done at Rome, on 25 March
1957

Protocols annexed to the said Treaty. Done at Brussels, on 17 April 1957 259

No. 4302. Belgium, Federal Republic of Germany, France, Italy, Lux-
embourg and Netherlands:

Convention relating to certain institutions common to the European Com-
munities. Done at Rome, on 25 March 1957 .................. 411



Traits et accords internationaux enregistr6s
ou classes et inscrits au r~pertoire au Secretariat

de l'Organisation des Nations Unies

VOLUME 297 1958 I. Nos 4300-4302

TABLE DES MATIERES

I

Traitj et accords internationaux

enregistris le 24 avril 1958

Pages

No 4300. Belgique, Republique fUd&ale d'Allemagne, France, Italie,
Luxembourg et Pays-Bas:

Acte final de la Conference intergouvernementale pour le march6 com-
mun et I'EURATOM (avec declarations annex~es). Fait . Rome,
le 25 mars 1957

Trait6 instituant la Communaut6 6conomique europ6enne (avec annexes
et Protocoles). Fait 5. Rome, le 25 mars 1957

Protocoles annexes audit Trait6. Faits a Bruxelles, le 17 avril 1957

Convention d'application relative A l'association des pays et territoires
d'outre-mer A la Communaut6 (avec annexes et Protocoles). Faite
i Rom e, le 25 m ars 1957 ..................................... 3

No 4301. Belgique, R~publique f[d~rale d'Allemagne, France, Italie,
Luxembourg et Pays-Bas:

Trait6 (avec annexes et Protocole) instituant la Communaut6 europ6enne
de l'6nergie atomique (EURATOM). Fait a Rome, le 25 mars 1957

Protocoles annex6s audit Trait6. Faits A Bruxelles, le 17 avril 1957 ...... 259

No 4302. Belgique, Republique f[dfrale d'Allemagne, France, Italie,
Luxembourg et Pays-Bas:

Convention relative A certaines institutions communes aux Communaut6s
europdennes. Faite A Rome, le 25 mars 1957 .................... 411
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General Assembly by resolution 97 (1) established regulations to give effect to Article 102 of the
Charter (see text of the regulations, Vol. 76, p. XVIII).

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
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does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the status of a
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have.
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donc que les actes qu'il pourrait tre amen6 is accomplir ne conftrent pas 5 un instrument la
qualit6 de "traitS" ou d'"accord international" si cet instrument n'a pas d~j cette qualit6,
et qu'ils ne confrent pas ,i une partie tin statut que, par ailleurs, elle ne poss6derait pas.
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DE INTERGOUVERNEMENTELE CONFERENTIE VOOR DE GEMEENSCHAPPE-

LIJKE MARKT EN EURATOM, op 29 mei 1956 te Venetie ingesteld door de Ministers
van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk Belgie, van de Bondsrepubliek
Duitsland, van de Franse Republiek, van de Italiaanse Republiek, van het
Groothertogdom Luxemburg en van het Koninkrijk der Nederlanden, die haar
werkzaamheden te Brussel heeft voortgezet en die aan het slot daarvan op
25 maart 1957 te Rome is bijeengekomen, heeft de volgende teksten vastgesteld:

I

1. VERDRAG tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,
met bijlagen,

2. Protocol betreffende de Statuten van de Europese Investeringsbank,

3. Protocol betreffende de binnenlandse handel van Duitsland en de daar-
mede samenhangende vraagstukken,

4. Protocol betreffende enkele bepalingen van belang voor Frankrijk,

5. Protocol betreffende Itali,

6. Protocol betreffende het Groothertogdom Luxemburg,

7. Protocol betreffende goederen van oorsprong en van herkomst uit bepaal-
de landen onderworpen aan een bijzondere regeling bij invoer in een van
de Lid-Staten,

8. Protocol betreffende de regeling toe te passen op de produkten vallende
onder de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ten aanzien van
Algeriei en de overzeese departementen van de Franse Republiek,

9. Protocol betreffende de aardolie en sommige derivaten daarvan,
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10. Protocol betreffende de toepassing van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap op de niet-Europese delen van het
Koninkrijk der Nederlanden,

11. Toepassingsovereenkomst betreffende de associatie van de landen en
gebieden overzee met de Gemeenschap, met bijlagen,

12. Protocol betreffende het tariefcontingent voor de invoer van bananen,

13. Protocol betreffende bet tariefcontingent voor de invoer van ongebrande
koffie.

II

1. VERDRAG tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoom-
energie, met bijlagen,

2. Protocol betreffende de toepassing van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie op de niet-Europese delen
van het Koninkrijk der Nederlanden.

III

OVEREENKOMST met betrekking tot bepaalde instellingen welke de
Europese Gemeenschappen gemeen hebben.

Op het ogenik van ondertekening van deze teksten heeft de Conferentie
de hierna genoemde en aan deze Akte gehechte verklaringen aangenomen,

1. Gemeenschappelijke verklaring betreffende de samenwerking met de
staten die lid zijn van internationale organisaties,

2. Gemeenschappelijke verklaring betreffende Berlijn,

3. Verklaring van intentie betreffende de agsociatie van de onafhankelijke
landen behorende tot bet gebied van de Franse frank, met de Europese
Economische Gemeenschap,
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4. Verklaring van intentie betreffende de associatie van het Koninkrijk Lybie
met de Europese Economische Gemeenschap,

5. Verklaring van intentie betreffende het thans onder het bestuur van de
Italiaanse Republiek staande trustgebied van Somaliland,

6. Verklaring van intentie betreffende de associatie van Suriname en de
Nederlandse Antillen met de Europese Economische Gemeenschap.

De Conferentie heeft daarenboven kennis genomen van de hierna ge-
noemde en aan deze Akte gehechte verklaringen:

1. Verklaring van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende
de omschrijving van het begrip ,,Duits onderdaan",

2. Verklaring van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende
de toepassing der Verdragen op Berlijn,

3. Verklaring van de Regering van de Franse Republiek betreffende octrooi-
aanvragen mede omvattende kennis welke om defensieredenen wordt
geheim gehouden.

Tenslotte heeft de Conferentie besloten, op een later tijdstip op te stellen:

1. Het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de
Europese Economische Gemeenschap,

2. Het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese
Economische Gemeenschap,

3. Het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

4. Het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie.

De Protocollen 1 en 2 zullen als bijlagen worden gehecht aan het Verdrag
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de Protocollen
3 en 4 zulen als bijlagen worden gehecht aan het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.
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TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun hand-
tekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

Gedaan te Rome, de vijfentwintigste maart negentienhonderd zevenen-
vijftig.

A'

6 C&L~

-lL
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

betreffende

de samenwerking met de staten die lid zijn

van internationale organisaties

DE REGERINGEN VAN HET KONINKRIJK BELGIt, VAN DE BONDSRE-

PUBLIEK DUITSLAND, VAN DE FRANSE REPUBLIEK, VAN DE ITALIAANSE

REPUBLIEK, VAN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN VAN HET KONINK-

RIJK DER NEDERLAN DEN,

OP HET OGENBLIK van ondertekening van de Verdragen waarbij zij

te zamen de Europese Economisehe Gemeenschap en de Europese Gemeenschap

voor Atoomenergie oprichten,

ZICH BEWUST van de verantwoordelijkheid die zij voor de toekomst van

Europa op zich nemen door hun markten aaneen te sluiten, hun economiefn nader

tot elkaar te brengen en te dier zake de beginselen en de wijze van uitvoering van

een gemeenschappelijk beleid te bepalen,

ERKENNENDE, dat het te zamen tot stand brengen van een douane-unie

en van een nauwe samenwerking bij de vreedzame ontwikkeling van de kern-

energie, als doeltreffende instrumenten voor een economische en sociale voor-

uitgang, niet alleen moet bijdragen tot hun eigen voorspoed maar ook tot die van

de andere landen,

VERLANGENDE, die landen te doen delen in de te verwachten mogelijk-

heden van economische groei die hierdoor worden geboden,

VERKLAREN zich bereid, zodra deze Verdragen in werking zijn getreden,

met de andere landen, met name in het kader van de internationale organisaties

waaraan zij deelnemen, akkoorden te sluiten, waardoor die doelstellingen van

gemeen belang kunnen worden bereikt en de harmonische ontwikkeling van het

handelsverkeer in zijn geheel kan worden verzekerd.



12 United Nations - Treaty Series 1958

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

betreffende

Berlijn

DE REGERINGEN VAN HET KONINKRIJK BELGIfl, VAN DE BONDSRE-

PUBLIEK DUITSLAND, VAN DE FRANSE REPUBLIEK, VAN DE ITALIAANSE RE-

PUBLIEK, VAN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN VAN HET KONINK-

RIJK DER NEDERLANDEN,

GEZIEN de bijzondere positie van Berlijn en de noodzaak het de steun der
vrije wereld te geven,

VERLANGEN DE, hun solidariteit met de bevolkingvan Berlijn te bevestigen,

ZULLEN BINNEN DE GEMEENSCHAP HUN GOEDE DIENSTEN VERLENEN,

opdat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om de economische en
sociale positie van Berlijn te verbeteren, zijn ontwikkeling te begunstigen en zijn
economische stabiliteit te verzekeren.

VERKLARING VAN INTENTIE

betreffende

de associatie van de onafhankelijke landen

behorende tot het gebied van de Franse frank,

met de Europese Economische Gemeenschap

DE REGERINGEN VAN HET KONINKRIJK BELGIE, VAN DE BONDSRE-

PUBLIEK DUITSLA-ND, VAN DE FRANSE REPUBLIEK, VAN DE ITALIAANSE

REPUBLIEK, VAN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN VAN HET KONINK-

RIJK DER NEDERLANDEN,

GELET OP de akkoorden en overeenkomsten van economische, financiiile en
monetaire aard, gesloten tussen Frankrijk en de andere onafhankelijke landen
behorende tot het gebied vane d Franse frank,

VERLANGENDE, de traditionele handelsstromen tussen de Lid-Staten van
de Europese Economische Gemeenschap en die onafhankelijke landen te hand-
haven en te versterken en tot de econonnsche en sociale ontwikkeling van deze
landen bij te dragen,

VERKLAREN ZICH BEREID, zodra het Verdrag in werking is getreden, aan
die landen voor te stellen onderhandelingen te openen, welke het sluiten van
overeenkomsten tot economische associatie met de Gemeenschap beogen.
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VERKLARING VAN INTENTIE

betreffende

de associatie van het Koninkrijk LybiA

met de Europese Economische Gemeenschap

DE REGERINGEN VAN HET KONINKRIJK BELGIE, VAN DE BONDSRE-

PUBLIEK DUITSLAND, VAN DE F ANSE REPUBLIEK, VAN DE ITALIAANSE RE-
PUBLIEK, VAN BET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN VAN HET KONINK-

RIJK DER NEDERLANDEN,

GELET OP de economische banden tussen Itali en het Koninkrijk Lybi8,

VERLANGENDE, de traditionele handelsstromen tussen de Lid-Staten van
de Gemeenschap en het Koninkrijk Lybi6 te handhaven en te versterken en tot
de economische en sociale ontwikkeling van dit Koninkrijk bij te dragen,

VERKLAREN ZICH BEREID, zodra dit Verdrag in werking is' getreden, aan
het Koninkrijk Lybiii voor te stellen onderhandelingen te openen, welke het
sluiten van overeenkomsten tot economische associatie met de Gemeenschap
beogen.

VERKLARING VAN INTENTIE

betreffende
het thans onder het bestuur van de Italiaanse Republiek staande

trustgebied van Somaliland

DE REGERINGEN VAN HET KONINKRIJK BELGIf, VAN DE BONDSRE-
PUBLIEK DUITSLAND, VAN DE FRANSE REPUBLIEK, VAN DE ITALIAANSE

REPUBLIEK, VAN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN VAN HET KONINK-

RIJK DER NEDERLANDEN,

VERLANGENDE, op het ogenblik van ondertekening van het Verdrag
waarbij zij tezamen de Europese Economische Gemeenschap oprichten, de
draagwijdte der bepalingen van de artikelen 131 en 227 van dit Verdrag nader
te omschrijven, aangezien, overeenkomstig artikel 24 van de Trustschapsover-
eenkomst voor het grondgebied van Somaliland, het Italiaanse bestuur over dit
grondgebied op 2 december 1960 eindigt,

ZIJN OVEREENGEKOMEN, aan de autoriteiten die na die datum verant-
woordelijk zijn voor de buitenlandse betrekkingen van Somaliland, de mogelijk-
heid voor te behouden om de associatie van dat gebied met de Gemeenschap te
bevestigen, en verklaren zich bereid eventueel aan die autoriteiten voor te stellen
onderhandelingen te openen, welke het sluiten van overeenkomsten tot econo-
mische associatie met de Gemeenschap beogen.
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VERKLARING VAN INTENTIE

betreffende

de associatie van Suriname en de Nederlandse Antillen

met de Europese Economische Gemeenschap

DE REGERINGEN VAN HET KONINKRIJK BELGIe, VAN DE BONDSRE-

PUBLIEK DUITSLAND, VAN DE FRANSE REPUBLIEK, VAN DE ITALIAANSE

REPUBLIEK, VAN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN VAN HET KONINK-

RIJK DER NEDERLANDEN,

GELET OP de nauwe banden welke de delen van het Koninkrijk der
Nederlanden samenbinden,

VERLANGENDE, de traditionele handelsstromen tussen de Lid-Staten van
de Europese Economische Gemeenschap enerzijds en Suriname en de Nederlandse
Antillen anderzijds te handhaven en te versterken en tot de economische en
sociale ontwikkeling van die landen bij te dragen,

VERKLAREN ZICH BEREID, zodra het Verdrag in werking is getreden, op
verzoek van het Koninkrijk der Nederlanden onderhandelingen te openen,
ten einde overeenkomsten tot economische associatie van Suriname en de
Nederlandse Antillen met de Gemeenschap te sluiten.

VERKLARING VAN DE REGERING

VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

betreffende

de omschrijving van het begrip ,,Duits onderdaan"

Ter gelegenheid van de ondertekening van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap en van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, legt de Regering van de Bonds-
republiek Duitsland de volgende verklaring af:

,,Als onderdanen van de Bondsrepubliek Duitsland worden beschouwd
alle Duitsers in de zin van de Grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland."
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VERKLARING VAN DE REGERING

VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

betreffende

de toepassing der Verdragen op Berlijn

De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland behoudt zich het recht

voor, bij het nederleggen van de akten van bekrachtiging te verklaren, dat het

Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en het

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

eveneens van toepassing zijn op het ,,Land Berlijn".

VERKLARING VAN DE REGERING

VAN DE FRANSE REPUBLIEK

betreffende

octrooi-aanvragen mede omvattende kennis

welke om defensieredenen wordt geheim gehouden

DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK,

REKENING HOUDENDE met de bepalingen van de artikelen 17 en 25, lid 2,
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoom-

energie,

VERKLAART ZICH BEREID, de bestuursrechtelijke maatregelen te nemen

en aan het Franse parlement de wettelijke maatregelen voor te stellen die

noodzakelijk zijn om te verzekeren dat, zodra het Verdragin werking is getreden,
octrooi-aanvragen mede omvattende geheime kennis worden gevolgd, overeen-

komstig de normale procedure, door octrooiverklaringen afgegeven onder een

tijdelijk verbod tot bekendmaking.





VERDRAG
tot oprichting van de

Europese Economische
Gemeenschap
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VERDRAG

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN, DE PRESIDENT VAN DE BONDS-

REPUBLIEK DUITSLAND, DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK, DE PRE-

SIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK, HARE KONINKLIJKE HOOGHEID DE

GROOTHERTOGIN VAN LUXEMBURG, HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDER-

LANDEN,

VASTBERADEN, de grondslagen te leggen voor een steeds hechter verbond
tussen de Europese volkeren,

BESLOTEN HEBBENDE, door gemeenschappelijk optreden de economische
en sociale vooruitgang van hun landen te verzekeren en daartoe de barrires die
Europa verdelen te verwijderen,

VASTSTELLENDE, als wezenlijk doel van hun streven, een voortdurende
verbetering van de omstandigheden waaronder hun volkeren leven en werken, te
verzekeren,

ERKENNENDE, dat de verwijdering van de bestaande hinderpalen eens-
gezind optreden vereist ten einde de gestadige expansie, het evenwicht in het
handelsverkeer en de eerlijkheid in de mededinging te waarborgen,

VERLANGENDE, de eenheid hunner volkshuishoudingen te versterken en
de harmonisehe ontwikkeling daarvan te bevorderen door het versehil in iveau
tussen de onderseheidene gebieden en de achterstand van de minder begunstigde

gebieden te verminderen,

GELEID DOOR DE WENS, door middel van een gemeenschappelijke handels-
politiek bij te dragen tot de geleidelijke opheffing der beperkingen in het inter-
nationale bandelsverkeer,

WENSENDE, de verbondenheid van Europa met de landen overzee te
bevestigen en verlangende, de ontwikkeling van hun welvaart te verzekeren,
overeenkomstig de beginselen van het Handvest der Verenigde Naties,

VASTBESLOTEN, door deze bundeling van krachten de waarborgen voor
vrede en vrijheid te versterken, en de overige Europese volkeren die hun idealen
delen, oproepende zich bij hun streven aan te sluiten,
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HEBBEN BESLOTEN een Europese Economische Gemeenschap op te rich-
ten, en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen:

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN:

de Heer Paul-Henri SPAAK, Minister van Buitenlandse Zaken;

J. Ch. Baron SNOY et d'OPPUERS, Secretaris-Generaal van bet Ministerie
van Economische Zaken, Voorzitter van de Belgische delegatie bij de
Intergouvernementele Conferentie;

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND:

Dr. Konrad ADENAUER, Bondskanselier;

Prof. Dr. Walter HALLSTEIN, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK:

de Heer Christian PINEAU, Minister van Buitenlandse Zaken;

de Heer Maurice FAURE, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK:

de Heer Antonio SEGNI, Voorzitter van de Raad van Ministers;

Prof. Gaetano MARTINO, Minister van Buitenlandse Zaken;

HARE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOGIN VAN LUXEMBURG:

de Heer Joseph BECH, Minister-President, Minister vanBuitenlandseZaken;

de Heer Lambert ScHAus, Ambassadeur, Voorzitter van de Luxem-
burgse delegatie bij de Intergouvernementele Conferentie;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN:

de Heer Joseph LUNS, Minister van Buitenlandse Zaken;

de Heer J. LINTHORST HOMAN, Voorzitter van de Nederlandse delegatie
bij de Intergouvernementele Conferentie;

DIE, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden vol-
machten, omtrent de volgende bepalingen overeenstemming hebben bereikt:



1958 Nations Unies - Recueil des Traites 25

EERSTE DEEL

De beginselen
ARTIKEL I

Bij dit Verdrag richten de HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN tezamen
een EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP op.

ARTIKEL 2

De Gemeenschap heeft tot taak, door het instelen van een gemeenschap-

pelijke markt en door het geleidelijk nader tot elkaar brengen van het economisch
beleid van de Lid-Staten te bevorderen de harmonische ontwikkeling van de
economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap, een gestadige en even-
wichtige expansie, een grotere stabiliteit, een toenemende verbetering van de
levensstandaard en nauwere betrekkingen tussen de in de Gemeenschap ver-
enigde Staten.

ARTIKEL 3

Ten einde de in het voorgaand artikel genoemde doelstellingen te bereiken
omvat de activiteit van de Gemeenschap onder de voorwaarden en volgens het
ritme in dit Verdrag voorzien:

a) de afschaflng tussen de Lid-Staten van de douanerechten en de kwan-
titatieve beperkingen bij in- en uitvoer van goederen alsmede van alle overige
maatregelen van gelijke werking,

b) de invoering van een gemeenschappelijk douanetarief en van een ge-
neenschappelijke handelspolitiek ten opzichte van derde Staten,

c) de verwijdering tussen de Lid-Staten van hinderpalen voor het vrije
verkeer van personen, diensten en kapitaal,

d) het tot stand brengen van een gemeenschappelijk beleid op het gebied
van de landbouw,

e) het tot stand brengen van een gemeenschappelijk beleid op het gebied
van het vervoer,

f) de invoering van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de
mededinging binnen de gemeenschappelijke markt niet wordt vervalst,
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g) het toepassen van procedures welke het mogelijk maken het economisch
beleid van de Lid-Staten te co6rdineren en do verstoring van hot evenwicht in
hun betalingsbalans tegen te gaan,

h) het nader tot elkaar brengen van de nationale wetgevingen in de mate
waarin dat voor de working van de gemeenschappelijke markt noodzakelijk is,

i) do vorming van een Europees Sociaal Fonds, ten einde de werkgelegen-
heid voor de werknemers te verbeteren en bij te dragen tot de verhoging van hun
levensstandaard.

j) do oprichting van een Europese Investeringsbank bestemd om de
economisehe groei van do Gemeensehap te vergemakkelijken door het aanboren
van nieuwe hulpbronnen,

k) de associatie van landen en gebieden overzee, ten einde het handels-
verkeer uit to breiden en in gezamenlijke inspanning de economisehe en sociale
ontwikkeling te bevorderen.

ARTIKEL 4

1. De vervulling van de aan de Gemeensehap opgedragen taken wordt ver-
zekerd door

- een VERGADERING,

- een RAAD,

- een CoMMIssIEm,

- een HOF VAN JUSTITIE.

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 Comitg met raadgevende taak.

ARTIKEL 5

De Lid-Staten treffen alle algemene of bijzondere maatregelen welke ge-
schikt zijn om de nakoming van do uit dit Verdrag of nit handelingen van de in-
stellingen der Gemeensehap voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. Zij
vergemakkelijken de vervulling van haar taak.

Zij onthouden zich van alle maatregelen welke do verwezenlijking van de
doclstellingen van dit Verdrag in gevaar kunnen brengen.
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ARTIKEL 6

1. De Lid-Staten co6rdineren, in nauwe samenwerking met de instellingen

van de Gemeenschap, hun economisch beleid in de mate waarin dit ter bereiking
van de doelstellingen van dit Verdrag noodzakelijk is.

2. De instellingen van de Gemeenschap waken ervoor dat de interne en

externe financi~le stabiliteit der Lid-Staten niet in gevaar wordt gebracht.

ARTIKEL 7

Binnen de werkingssfeer van dit Verdrag en onverminderd de bijzondere

bepalingen, daarin gesteld, is elke discriminatie op grond van nationaliteit ver-

boden.

Op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de Vergadering kan

de Raad met gekwalfficeerde meerderheid van stemmen regelingen treffen met
het oog op het verbod van bedoelde discriminaties.

ARTIKEL 8

1. De gemeenschappelijke markt wordt gedurende een overgangsperiode van

twaalf jaar geleidelijk tot stand gebracht.

De overgangsperiode is verdeeld in drie etappes, elk van vier j aar, waarvan

de duur onder de volgende voorwaarden kan worden gewijzigd.

2. Aan iedere etappe is een geheel van maatregelen verbonden welke ge-

zamenlijk moeten worden aangevangen en voortgezet.

3. De overgang van de eerste naar de tweede etappe is afhankelijk van de

vaststelling dat het wezcnlijke van de doeleinden, uitdrukkelijk door dit Verdrag

voor de eerste etappe bepaald, daadwerkelijk is bereikt en dat, behoudens de in
het Verdrag gefioemde uitzonderingen en procedures, de verplichtingen zijn na-

gekomen.

Deze vaststelling geschiedt aan het einde van het vierde jaar door de Raad

die met eenparigheid van stemmen besluit, op grond van een rapport van de

Commissie. Nochtans kan een Lid-Staat de eenstemmigheid niet verhinderen
door zich tV beroepen op de niet-nakoming van zijn eigen verplichtingen. Bij

gebreke van eenstemmigheid wordt de eerste etappe automatisch met een jaar

verlengd.
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Aan het einde van hct vijfde jaar geschiedt de vaststelling door de Raad
onder dezelfde voorwaarden. Bij gebreke van eenstemmigheid wordt de eerste
etappe nogmaals automatisch met een jaar verlengd.

Aan het einde van het zesde jaar geschiedt de vaststelling, op grond van
een rapport van de Commissie, door de Raad die met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen besluit.

4. Binnen een termijn van Un maand nadat deze laatste stemming heeft
plaatsgevonden, heeft een Lid-Staat die overstemd werd of, indien de vereiste
meerderheid van stemmen niet werd bereikt, elke Lid-Staat het recht te verlan-
gen dat de Raad een scheidsrechterlijke instantie benoemt, waarvan de uitspraak
voor alle Lid-Staten en de instellingen van de Gemeenschap verbindend is. Deze
scheidsrechterlijke instantie bestaat uit drie leden, bij eenstemmig besluit door
de Raad te benoemen op voorstel van de Commissie.

Indien de Raad in gebreke blijft binnen een maand na gedaan verzoek de
leden van de scheidsrechterlijke instantie te benoemen, worden dezen binnen een
nieuwe termijn van een maand door het Hof van Justitie benoemd.

De scheidsrechterlijke instantic wijst zelf haar voorzitter aan.

Zij doet uitspraak binnen een termijn van zes maanden na de datum
waarop de in de laatste alinea van lid 3 bedoelde stemming in de Raad heeft
plaatsgevonden.

5. De tweede en derde etappe kunnen slechts worden verlengd of verkort
krachtens een beschikking door de Raad met eenparigheid van stemmen genomen
op voorstel van de Commissie.

6. De bepalingen der voorgaande leden mogen niet tot gevolg hebben dat de
overgangsperiode langer duurt dan in totaal vijftien jaar te rekenen van de in-
wcrkingtreding van dit Verdrag.

7. Behoudens de uitzonderingen of afwijkingen in dit Verdrag genoemd
vormt het einde Van de overgangsperiode het uiterste tijdstip waarop alle gestelde
regels in werking moeten treden en waarop alle maatregelen welke het tot stand
brengen van de gemcenschappelijke markt medebrengt, moeten zijn verwezenlijkt.



1958 Nations Unies - Recueil des Traite's 29

TWEEDE DEEL

De grondslagen van de Gemeenschap
TITEL I

Het vrije verkeer van goederen

ARTIKEL 9

1. De Gemeenschap is gegrondvest op een douane-unie welke zich uitstrekt
over het gehele goederenverkeer en welke zowel het verbod medebrengt van in-
en uitvoerrechten en van alle heffingen van gelijke werking in het verkeer tussen
de Lid-Staten onderling als de invoering van een gemeenschappelijk douane-
tarief voor hun betrekkingen met derde landen.

2. De bepalingen van hoofdstuk 1, eerste afdeling, en van hoofdstuk 2 van
deze titel zijn van toepassing op de produkten welke van oorsprong zijn uit de
Lid-Staten alsook op de produkten uit derde landen welke zich in de Lid-Staten in
het vrije verkeer bevinden.

ARTIKEL 10

1. Als zich bevindend in het vrije verkeer in een Lid-Staat worden be-
schouwd: de produkten uit derde landen waarvoor in genoemde Staat de invoer-
formaliteiten zijn verricht en de verschuldigde douanerechten en heffingen van
gelijke werking zijn voldaan en waarvoor geen gehele of gedeeltelijke teruggave
van die rechten en heffingen is verleend.

2. V66r het einde van het eerste jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag,
stelt de Commissie vast op welke wijze de administratieve samenwerking inzake
de toepassing van artikel 9, lid 2, zal geschieden en houdt daarbij rekening met
de noodzaak de aan de handel opgelegde formaliteiten zoveel mogelijk te
verlichten.

V66r het einde van het eerste jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag,
stelt de Commissie de bepalingen vast welke in het verkeer tussen de Lid-Staten
van toepassing zullen zijn op de goederen van oorsprong uit een andere Lid-
Staat, waarin produkten zijn verwerkt op welke de in de uitvoerende Lid-Staat
toepasselijke douanerechten en heffingen van gelijke werking niet zijn geheven of
waarvoor gehele of gedeeltelijke teruggave van die rechten of heffingen is verleend.
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Bij het vaststellen van deze bepalingen houdt de Commissie rekening met
de regels inzake de afschaffing van de douanerechten binnen de Gemeenschap en
met die welke de geleidelijke toepassing van het gemeenschappelijk douanetarief
betreffen.

ARTIKEL 11

De Lid-Staten treffen alle passende maatregelen ten einde de regeringen
in staat te stellen hun uit dit Verdrag voortvloeiende verplichtingen betreffende
douanerechten binnen de vastgestelde termijnen na te komen.
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Hoojdstuk 1

DE DOUANE-UNIE

Eerste afdeling

Afsebaffing van de douanerechten tussen de Lid-Staten

ARTIKEL 12

De Lid-Staten onthouden zich ervan onderling nieuwe in- en uitvoerrech-
ten of heffingen van gelijke werking in te voeren en de rechten en heffingen te
verhogen welke zij in hun onderlinge handelsbetrekkingen toepassen.

ARTIKEL 13

1. De tussen de Lid-Staten bestaande invoerrechten worden geleidelijk af-
geschaft, overeenkomstig de artikelen 14 en 15.

2. Heffingen, van gelijke werking als invoerrechten, tussen de Lid-Staten
van toepassing, worden door hen in de loop van de overgangsperiode geleidelijk
opgeheven. De Commissie stelt bij wege van richtlijnen het ritme van deze op-
heffing vast. Zij laat zich leiden door de regels vervat in artikel 14, leden 2 en 3,
alsook door de richtlijnen welke de Raad met toepassing van genoemd lid 2
heeft vastgesteld.

ARTIKEL 14

1. Voor ieder produkt is het basisrecht waarop de achtereenvolgende ver-
lagingen moeten worden toegepast, het op 1 januari 1957 toegepaste recht.
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2. Het ritme der verlagingen is als volgt bepaald:

a) tijdens de eerste etappe wordt de eerste verlaging een jaar na de in-
werkingtreding van dit Verdrag tot stand gebracht; de tweede verlaging achttien
maanden later; de derde aan het einde van het vierde jaar te rekenen van de
inwerkingtreding van dit Verdrag;

b) tijdens de tweede etappe wordt achttien maanden na het begin daarvan
een verlaging toegepast; een tweede verlaging volgt achttien maanden na de
voorgaande; een derde verlaging komt een jaar later tot stand;

c) de dan nog tot stand te brengen verlagingen geschieden in de loop van
de derde etappe; de Raad bepaalt het ritme daarvan bij wege van richtlijnen
welke hij met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de
Commissie vaststelt.

3. Bij de eerste verlaging wordt tussen de Lid-Staten onderling voor elk
produkt een recht, gelijk aan het basisrecht verminderd met 100o), toegepast.

Bij iedere volgende verlaging dient elke Lid-Staat al zijn rechten zodanig
te verlagen, dat de totale opbrengst der rechten, in lid 4 omschreven, met 10%
wordt verminderd met dien verstande dat voor elk der produkten de verlaging
ten minste 5 % van het basisrecht dient te bedragen.

Voor die produkten waarop het recht dan nog hoger dan 30% zou zijn,
dient echter iedere verlaging ten minste 10% van het basisrecht te bedragen.

4. Voor-elke Lid-Staat wordt de in lid 3 bedoelde totale opbrengst der rechten
berekend door de waarde der tijdens het jaar 1956 nit de overige Lid-Staten inge-
voerde goederen te vermenigvuldigen met de basisrechten.

5. De bijzondere vraagstukken welke zich bij de toepassing van de voor-
gaande leden voordoen, worden geregeld door richtlijnen welke de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie vaststelt.

6. De Lid-Staten brengen aan de Commissie verslag uit van de wijze waarop
bovenstaande regels voor de verlaging der rechten worden toegepast. Zij streven
ernaar dat de verlaging der rechten op elk produkt de volgende percentages
bereikt

- aan het einde van de eerste etappe, ten minste 25 % van het basisrecht,

- aan het einde van de tweede etappe, ten minste 50% van het basisrecht.
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De Commissie doet de Lid-Staten alle dienstige aanbevelingen indien zij
vaststelt dat er gevaar bestaat dat de bij artikel 13 bepaalde doelstellingen en de
in dit lid vastgestelde percentages niet kunnen worden bereikt.

7. De bepalingen van dit artikel kunnen op voorstel van de Commissie en
na raadpleging van de Vergadering door de Raad met eenparigheid van stemmen
worden gewijzigd.

ARTIKEL 15

1. Ongeacht de bepalingen van artikel 14, kan elke Lid-Staat tijdens de
overgangsperiode de heffing van de rechten op de uit de overige Lid-Staten inge-
voerde produkten geheel of gedeeltelijk schorsen. Hij stelt de overige Lid-Staten
en de Commissie hiervan in kennis.

2. De Lid-Staten verklaren zich bereid hun invoerrechten ten opzichte van
de overige Lid-Staten in een sneller tempo te verlagen dan volgens artikel 14 is
bepaald, indien hun algemene economische toestand en de toestand in de be-
trokken sector hun zulks toelaten.

De Commissie doet de betrokken Lid-Staten daartoe aanbevelingen.

ARTIKEL 16

De Lid-Staten heffen, uiterlijk aan het einde van de eerste etappe, de
tussen hen bestaande uitvoerrechten en heffingen van gelijke werking op.

ARTIKEL 17

1. De bepalingen van de artikelen 9 tot en met 15, lid 1, zijn van toepassing
op de douanerechten van fiscale aard. Deze rechten komen echter niet in aan-
merking voor de berekening van de totale opbrengst der rechten noch voor de
verlaging van ale rechten bedoeld in artikel 14, leden 3 en 4.

Deze rechten worden bij elke verlaging met ten minste 10% van het
basisrecht verminderd. De Lid-Staten kunnen deze rechten in een sneller tempo
dan in artikel 14 voorzien, verlagen.

2. De Lid-Staten brengen, v66r het einde van het eerste jaar na de inwerking-
treding van dit Verdrag, hun douanerechten van fiscale aard ter kennis van de
Commissie,

3. De Lid-Staten behouden de bevoegdheid deze rechten te vervangen door
een binnenlandse heffing welke in overeenstemming is met de bepalingen van
aftikel 95.
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4. Wanneer de Commissie vaststelt dat de vervanging van een douanerecht
van fiscale aard in een Lid-Staat op ernstige moeilijkheden stuit, machtigt zij
deze Staat dit recht te handhaven op voorwaarde dat hij het uiterlijk zes jaar na
de inwerkingtreding van dit Verdrag opheft. De machtiging dient voor het einde
van het eerste jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag te worden gevraagd.

Tweede afdeling

Vaststelling van het gemeenschappelijk douanetarief

ARTIKEL 18

De Lid-Staten verklaren zich bereid tot de ontwikkeling van de interna-
tionale handel en tot de vermindering van de handelsbelemmeringen bij te
dragen, door het sluiten van akkoorden welke, op de grondslag van wederkerig-
heid en van wederzijds voordeel, beogen de douanerechten te verlagen tot onder
het algemene peil waarop zij zich, op grond van de totstandkoming van een
douane-unie tussen hen, zouden kunnen beroepen.

ARTIKEL 19

1. Onder de voorwaarden en met de beperkingen welke hieronder zijn voor-
zie-a zljn de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief gelijk aan het reken-
kundig gemiddelde van de rechten die worden toegepast in de vier douane-
gebieden welke de Gemeenschap omvat.

2. Bij de berekening van dit gemiddelde worden die rechten in aanmerking
genomen welke door de Lid-Staten op 1 januari 1957 werden toegepast.

Evenwel wordt voor het Italiaanse tarief, het toegepaste recht aldus
verstaan, dat geen rekening wordt gehouden met de tijdelijke verlaging van 10%.
Bovendien wordt voor de posten van dat tarief waarvoor een conventioneel recht
bestaat, dit laatste in de plaats gesteld van het toegepaste recht als voren om-
schreven, mits het conventionele recht niet meer dan 10% hoger is dan het toe-
gepaste. Indien het conventionele recht het als voren omschreven toegepaste recht
met meer dan 100/ te boven gaat, wordt bij de berekening van het rekenkundig
gemiddelde dat toegepaste recht in aanmerking genomen, vermeerderd met 10%.

Bij de berekening van bet rekenkundig gemiddelde worden voor de posten
voorkomende op lijst A de op deze lijst aangegeven rechten in de plaats gesteld
van de toegepaste rechten.
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3. De rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mogen niet hoger zijn
dan:

a) 3% voor de produkten vallende onder de tariefposten voorkomende op
lijst B,

b) 10% voor de produkten vallende onder de tariefposten voorkomende

op lijst C,

c) 15% voor de produkten vallende onder de tariefposten voorkomende
op lijst D,

d) 25 % voor de produkten vallende onder de tariefposten voorkomende
op lijst E; wanneer echter voor deze produkten het Beneluxtarief een recht aan-
geeft dat niet hoger ligt dan 3%, wordt dit laatste voor de berekening van het
rekenkundig gemiddelde op 12% gebracht.

4. In lijst F zijn de rechten vastgesteld welke van toepassing zullen zijn op
de daarop voorkomende produkten.

5. De lijsten der tariefposten welke in dit artikel en in artikel 20 zijn bedoeld,
zijn als bijlage I aan dit Verdrag gehecht.

ARTIKEL 20

De rechten, toe te passen op de produkten in lijst G genoemd, worden bij
wege van onderhandelingen tussen de Lid-Staten vastgesteld. Iedere Lid-Staat
kan aan deze lijst andere produkten toevoegen tot ten hoogste 2% van de
totale waarde van zijn invoer uit derde landen gedurende het jaar 1956.

De Commissie neemt alle initiatieven dienstig om deze onderhandelingen
voor het einde van bet tweede jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag te
doen beginnen en voor bet einde van de eerste etappe te doen be~ndigen.

Ingeval voor bepaalde produkten binnen deze termijn geen overeen-
stemming wordt bereikt, stelt de Raad, tot aan het einde van de tweede etappe
met eenparigheid en vervolgens met gekwalificeerde meerderheid van stemmen,
de rechten van bet gemeenschappelijk douanetarief vast op voorstel van de
Commissie.

ARTIKEL 21

1. Technische moeilijkhedcn, welke zich bij de toepassing van de artikelen 19
en 20 zouden kunnen voordoen, worden binnen twee jaar na de inwerkingtreding
van dit Verdrag geregeld door richtlijnen welke de Raad met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie vaststelt.
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2. V66r het einde van de eerste etappe of uiterlijk bij het vaststellen der
rechten beslist de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voor-
stel van de Commissie, over de aanpassingen welke door de innerlijke harmonie
van het gemeenschappelijk douanetarief na toepassing van de artikelen 19 en 20
worden vereist; daarbij houdt hij met name rekening met de graad van bewerking
der verschillende goederen waarop het tarief van toepassing is.

ARTIKEL 22

Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van bet Verdrag stelt de
Commissie vast, in hoeverre de in artikel 17, lid 2, bedoelde douanerechten van
fiscale aard in aanmerking worden genomen bij de berekening van het in artikel
19, lid 1, genoemde rekenkundig gemiddelde. Zij houdt daarbij rekening met de
bescherming die deze rechten mogelijkerwijze bieden.

Uiterlijk zes maanden na deze vaststelling kan elke Lid-Staat voor het
betrokken produkt de toepassing van de in artikel 20 genoemde procedure
verzoeken, zonder dat de in dit artikel vastgestelde beperking hem kan worden
tegengeworpen.

ARTIKEL 23

1. Ten behoeve van de geleidelijke invoering van het gemeenschappelijk
douanetarief wijzigen de Lid-Staten hun ten opzichte van derde landen toe-
passelijke tarieven als volgt:

a) voor die tariefposten waarvan de op 1 januari 1957 feitelijk geheven
rechten niet meer dan 15% naar boven of naar beneden afwijken van de rechten
van het gemeenschappelijke douanetarief, worden deze rechten aan het einde
van het vierde jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag toegepast;

b) in de overige gevallen past elke Lid-Staat op dat tijdstip een zodanig
recht toe dat het verschil in hoogte tussen het op 1 januari 1957 feitelijk geheven
recht en het recht van het gemeenschappelijk douanetarief met 30% wordt
verminderd;

c) dit verschil wordt aan het einde van de tweede etappe wederom met
30% verminderd;

d) wat de tariefposten betreft waarvan de rechten van het gemeen-
schappelijk douanetarief aan het einde van de eerste etappe nog niet bekend
zouden zijn, past elke Lid-Staat binnenzes maanden na het besluit van de Raad
overeenkomstig artikel 20 de rechten toe welke voortvloeien uit de toepassing
der in dit lid vastgestelde regels.
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2. De Lid-Staat welke de in artikel 17, lid 4, bedoelde machtiging heeft
ontvangen is gedurende de geldigheidsduur van deze machtiging voor wat
betreft de tariefposten waarop deze machtiging betrekking heeft vrijgesteld van
de toepassing van de voorgaande bepalingen. Na het verstrijken van de geldig-
heidsduur van de machtiging past hij het recht toe dat zou voortvloeien uit de
toepassing van de regels van het voorgaande lid.

3. Het gemeenschappelijk douanetarief wordt uiterlijk aan het einde van de
overgangsperiode volledig toegepast.

ARTIKEL 24

Het staat de Lid-Staten vrij hun douanerechten in een sneller tempo te
wijzigen dan in artikel 23 is bepaald, om deze aan het gemeenschappelijk douane-
tarief aan te passen.

ARTIKEL 25

1. Indien de Commissie vaststelt, dat de produktie in de Lid-Staten van
bepaalde produkten van de lijsten B, C en D onvoldoende is voor de voorziening
van een Lid-Staat en dat deze voorziening voor een belangrijk deel traditioneel af-
hankelijk is geweest van invoer uit derde landen, kent de Raad met gekwalifi-
ceerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie aan de betrokken
Lid-Staat tariefcontingenten toe tegen een verlaagd recht of met vrijdom van
recht.

Aan deze contingenten mag ilet een zodanige omvang worden gegeven
dat voor verplaatsing van bedrijvigheid ten nadele van andere Lid-Staten
moet worden gevreesd.

2. Voor de produkten van lijst E, alsook voor die van lijst G waarvan de
tarieven overeenkomstig de derde alinea van artikel 20 zullen zijn vastgesteld,
kent de Commissie aan iedere belangbebbende Staat, op diens verzoek, tarief-
contingenten toe tegen een verlaagd recht of met vrijdom van recht, indien een
wijziging in de voorzieningsbronnen of een onvoldoende voorziening binnen de
Gemeenschap nadelige gevolgen voor de verwerkende industriein van de be-
trokken Lid-Staat zou kunnen medebrengen.

Aan deze contingenten mag niet een zodanige omvang worden gegeven
dat voor verplaatsing van bedrijvigheid ten nadele van andere Lid-Staten
moet worden gevreesd.
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3. W!at de in bijlage II van dit Verdrag vermelde produkten betreft, kan de

Commissie iedere Lid-Staat machtigen de heffing van de toepasselijke rechten
geheel of gedeeltelijk te schorsen of hem tariefcontingenten tegen een verlaagd
recht of met vrijdom van recbt toekennen, mits daardoor op de betrokken goe-
derenmarkt geen ernstige storingen kunnen ontstaan.

4. De Commissie onderwerpt op gezette tijden de uit hoofde van dit artikel
toegekende tariefcontingcnten aan een onderzoek.

ARTIKEL 26

De Commissie kan een Lid-Staat welke met bijzondere moeilijkheden heeft
te kampen, machtigen de krachtens artikel 23 toe te passen verlaging of ver-
hoging van rechten voor bepaalde posten van zijn tarief uit te stellen.

Deze machtiging kan slechts voor beperkte tijd worden verleend en alleen
voor tariefposten welke gezamenlijk niet meer dan 5% uitmaken van de waarde
van de invoer van de betrokken Staat uit derde landen gedurende het laatste jaar
waarover statistische gegevens beschikbaar zijn.

ARTIKEL 27

V66r het einde van de eerste etappe gaan de Lid-Staten voor zover nood-
zakelijk over tot het nader tot elkaar brengen van hun wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen op douanegebied. De Commissie doet de Lid-Staten alle
ter zake dienende aanbevelingen.

ARTIKEL 28

De Raad beslist met eenparigheid van stemmen over alle autonome
wijzigingen of schorsingen van de rechten van het gemeenschappelijk douane-
tarief. Na het einde van de overgangsperiode kan de Raad echter met gekwalifi-
ceerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie besluiten tot
wijziging of schorsing, mits deze voor niet langer dan ten hoogste zes maanden
zullen gelden en 20% van de hoogte van de betrokken rechten niet te boven gaan.
Deze wijzigingen of schorsingen kunnen onder dezelfde voorwaarden slechts
eenmaal met een periode van zes maanden worden verlengd.
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ARTIKEL 29

Bij de uitvoering van de taken die haar krachtens de bepalingen dezer

afdeling toevertrouwd zijn, laat de Commissie zich leiden door:

a) de noodzaak het handelsverkeer tussen de Lid-Staten en derde landen

te bevorderen,

b) de ontwikkeling van de mededingingsvoorwaarden binnen de Gemeen-

sehap in de mate waarin deze ontwikkeling bet vermogen tot mededinging van

de ondernemingen zal doen toenemen,

c) de behoeften van de Gemeenschap aan grondstoffen en halffabrikaten,

waarbij zij ervoor waakt dat de mededingingsvoorwaarden met betrekking tot

eindprodukten tussen de Lid-Staten niet worden vervalst,

d) de noodzaak om ernstige verstoringen van het economisch leven der

Lid-Staten te vermijden en een rationele ontwikkeling van de produktie alsook

een verruiming van het verbruik in de Gemeensehap te waarborgen.
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Hoofdstuk 2

AFSCRAFFING VAN DE KWANTITATIEVE BEPERKINGEN
TUSSEN DE LID-STATEN

ARTIKEL 30

Kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking
zijn, onverminderd de volgende bepalingen, tussen de Lid-Staten verboden.

ARTIKEL 31

De Lid-Staten onthouden zich ervan in hun onderling verkeer nieuwe
kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelike werking in te voeren.

Deze verplichting geldt echter slechts tot het liberalisatiepeil dat is bereikt
met toepassing van de op 14 januari 1955 genomen besluiten van de Raad van
Ministers der Organisatie voor Europese Economische Samenwerking. De Lid-
Staten brengen uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van dit Verdrag
hun lijsten der op grond van voornoemde besluiten geliberaliseerde produkten
ter kennis van de Commissie. De aldus ter kennis gebrachte lijsten worden tussen
de Lid-Staten onderling geconsolideerd.

ARTIKEL 32

De Lid-Staten onthouden zich ervan in hun onderling handelsverkeer de
op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit Verdrag bestaande contingenten
en maatregelen van gelijke werking beperkender te maken.

Deze contingenten dienen uiterlijk aan het einde van de overgangsperiode
te zijn afgeschaft. Zij worden in de loop van deze periode geleidelijk opgeheven
overeenkomstig de volgende bepalingen.
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ARTIKEL 33

1. Een jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag veranderen de Lid-
Staten de voor andere Lid-Staten beschikbare bilaterale contingenten in globale
contingenten, welke zonder discriminatie voor alle andere Lid-Staten openstaan.

Op dezelfde datum verhogon de Lid-Staten de aldus vastgestelde globale
contingenten gezamenlijk met ten minste 20% van hun totale waarde in ver-
gelijking met het voorgaande jaar. Evenwel wordt elk der globale contingenten
per produkt met ten minste 10% verhoogd.

De contingenten worden ieder jaar in vergelijking met het voorgaande jaar
volgens dezelfde regels en in dezelfde verhoudingen verruimd.

De vierde verruiming vindt plaats aan het einde van het vierde jaar te
rekenen van de inwerkingtreding van dit Verdrag; de vijfde een jaar Aa de aan-
yang van de tweede etappe.

2. Wanneer voor een niet-geliberaliseerd produkt het globale contingent
minder dan 3% van de nationale produktie van de betrokken Staat bedraagt,
wordt uiterlijk 66n jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag een contingent
van ten minste 3% dezer produktie vastgesteld. Na het tweede jaar wordt dit
contingent op 4% en na het derde jaar op 5% gebracht. Vervolgens verhoogt de
betrokken Lid-Staat het contingent jaarlijks met ten minste 15%.

Bestaat er in het geheel geen nationale produktie, dan stelt de Commissie
bij wege van beschikking een passend contingent vast.

3. Aan het einde van het tiende jaar moet ieder contingent ten minste 20%
van de nationale produktie bedragen.

4. Wanneer de Commissie bij beschikking vaststelt dat de invoer van een
produkt gedurende twee opeenvolgende jaren beneden het beschikbare con-
tingent is gebleven, mag dit globale contingent bij de berekening van de totale
waarde van de globale contingenten niet in aanmerking worden genomen. In
dat geval schaft de Lid-Staat de contingentering voor dit produkt af.

5. Voor de contingenten welke 20% van de nationale produktie van het
betrokken goed overschrijden, kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen op voorstel van de Commissie, het in lid 1 van dit artikel voor-
geschreven minimumpercentage van 10% verlagen. Deze wijziging doet evenwel
geen afbreuk aan de verplichting om de totale waarde van de globale contingen-
ten jaarlijks met 20% te verhogen.
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6. De Lid-Staten welke met betrekking tot het liberalisatiepeil, bereikt met
toepassing van de op 14 januari 1955 door de Raad van Ministers van de Or-
ganisatie voor Europese Economische Samenwerking genomen besluiten, meer
hebben gedaan dan waartoe zij verplicht waren, zijn gerechtigd bij de berekening
van de totale jaarlijkse verhoging van 20%, in lid 1 van dit artikel bepaald,
rekening te houden met de waarde van de autonoom geliberaliseerde invoer.
Deze berekening behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Commissie.

7. De Commissie stelt richtlijnen vast inzake de procedure en het ritme van
de opheffing tussen de Lid-Staten van maatregelen van gelijke werking als
contingenten, die op bet tijdstip van de inwerkingtreding van het Verdrag
bestaan.

8. Indien de Commissie vaststelt dat door de toepassing van dit artikel, in
het bijzonder van de bepalingen betreffende de percentages, de in de tweede
alinea van artikel 32 bedoelde geleidelijke ophefling niet wordt verzekerd, kan
de Raad gedurende de eerste etappe met eenparigheid en vervolgens met ge-
kwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie de in dit

artikel bedoelde procedure wijzigen en in het bijzonder de vastgestelde percen-
tages verhogen.

ARTIKEL 34

1. Kwantitatieve uitvoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke wer-
king zijn tussen de Lid-Staten verboden.

2. De Lid-Staten heffen uiterlijk aan het einde van de eerste etappe de
kwantitatieve uitvoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking op,
welke bij de inwerkingtreding van dit Verdrag bestaan.

ARTIKEL 35

De Lid-Staten verklaren zich bereid, hun ten opzichte van de overige
Lid-Staten bestaande kwantitatieve beperkingen van de in- en uitvoer in een
sneller tempo af te schaffen dan in de voorgaande artikelen is bepaald, indien hun
algemene economische toestand en de toestand in de betrokken sector hun zulks
toelaten.

De Commissie doet de betrokken Staten daartoe aanhevelingen.
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ARTIKEL 36

De bepalingen van de artikelen 30 tot en met 34 vormen geen beletsel
voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerecht-
vaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de openbare zedelijkheid, de
openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven van per-
sonen, dieren of planten, het nationaal artistiek historisch en archeologisch bezit
of uit hoofde van bescherming van de industriele en commercifle eigendom. Deze
verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie
noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen.

ARTIKEL 37

1. De Lid-Staten passen hun nationale monopolies van commercif1e aard
geleidelijk aan in dier voege dat aan het einde van de overgangsperiode elke
discriminatie tussen de onderdanen van de Lid-Staten wat de voorwaarden van
de voorziening en afzet betreft is uitgesloten.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elk lichaam waar-
door een Lid-Staat de invoer of de uitvoer tussen de Lid-Staten in rechte of in
feite rechtstreeks of zijdelings beheerst, leidt of aanmerkelijk beinvloedt. Deze
bepalingen zijn eveneens van toepassing op de door een Staat gedelegeerde
monopolies.

2. De Lid-Staten onthouden zich ervan enige nieuwe maatregel te treffen
welke tegen de in lid 1 vermelde beginselen indruist of de draagwijdte van de
artikelen inzake de afschaffing der douanerechten en der kwantitatieve beperkin-
gen tussen de Lid-Staten beperkt.

3. Het ritme van de in lid 1 beoogde maatregelen moet worden aangepast aan
de in de artikelen 30 tot en met 34 bedoelde afschaffing der kwantitatieve be-
perkingen voor dezelfde produkten.

Ingeval een produkt slechts in een of in enkele Lid-Staten aan een
nationaal monopolie van commercigle aard is onderworpen, kan de Commissie
de overige Lid-Staten machtigen, zolang vrijwaringsmaatregelen toe te passen,
als de in lid 1 genoemde aanpassing niet is verwezenlijkt; de Commissie stelt de
voorwaarden en de wijze van toepassing van deze vrijwaringsmaatregelen vast.
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4. Wanneer er een monopolie van commerci~le aard bestaat, dat een regeling
ter vergemakkeijking van de afzet of van de valorisatie van landbouwprodukten
omvat, dienen bij de toepassing van de bepalingen van dit artikel gelijkwaardige
waarborgen te worden gegeven voor de werkgelegenheid en de levensstandaard
van de betrokken producenten, gelet op het ritme van de mogelijke aanpassing
en van de noodzakelijke specialisatie.

5. De verplichtingen van de Lid-Staten gelden slechts voor zover zij ver-
enigbaar zijn met de bestaande internationale akkoorden.

6. De Commissie doet van de eerste etappe af aanbevelingen met betrekking
tot de wijze waarop en het ritme waarin de in dit artikel voorgeschreven aan-
passing moet worden verwezenlijkt.
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TITEL II

De landbouw

ARTIKEL 38

1. De gemeenschappelijke markt omvat mede de landbouw en de handel in
landbouwprodukten. Onder landbouwprodukten worden verstaan de voort-
brengselen van bodem, veeteelt en visserij alsmede de produkten in eerste graad
van bewerking welke met de genoemde voortbrengselen rechtstreeks verband

houden.

2. Voor zover in de artikelen 39 tot en met 46 niet anders is bepaald, zijn de

regels voor de instelling van de gemeenschappelijke markt van toepassing op de

landbouwprodukten.

3. De produkten welke vallen onder de bepalingen van de artikelen 39 tot en

met 46 zijn vermeld in een lijst die als bijlage II aan dit Verdrag is gehecht. Even-
wel, binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag, besluit de Raad
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie,

welke produkten aan deze lijst moeten worden toegevoegd.

4. De werking en de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt voor de
landbouwprodukten dienen gepaard te gan met de totstandkoming van een
gemeenschappelij'k landbouwbeleid van de Lid-Staten.

ARTIKEL 39

1. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft ten doel:

a) de produktiviteit van de landbouw te doen toenemen door de techniseche
vooruitgang te bevorderen en door zowel de rationele ontwikkeling van de land-

bouwproduktie als een optimaal gebruik van de produktiefactoren, met name van
de arbeidskrachten, te verzekeren,

b) aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzeke-
ren, met name door de verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de

landbouw werkzaam zijn,

c) de markten te stabiliseren,

d) de voorziening veilig te stellen,

e) redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren.
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2. Bij het tot stand brengen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en

van de daarvoor te treffen bijzondere voorzieningen zal rekening gehouden wor-
den met:

a) de bijzondere aard van het landbouwbedrijf, welke voortvloeit uit de
maatschappelijke structuur van de landbouw en uit de structurele en natuurlijke
ongelijkheid tussen de verschillende landbouwgebieden,

b) de noodzaak de dienstige aanpassingen geleidelijk te doen verlopen,

c) het feit, dat de landbouwsector in de Lid-Staten nauw verweven is met
de gehele economie.

ARTIKEL 40

1. De Lid-Staten ontwikkelen tijdens de overgangsperiode geleidelijk het
gemeenschappolijk landbouwbeleid en brengen het iterlijk aan het einde van die
periode tot stand.

2. Om de in artikel 39 gestelde doeleinden te bereiken zal een gemeenschap-
pelijke ordening van de landbouwmarkten tot stand worden gebracht.

Naar gelang van de produkten neemt deze ordening een van de volgende
vormen aan:

a) gemeenschappelijke regels inzake mededinging,

b) verplichte co6rdinatie van de verschillende nationale marktorganisa-
ties,

c) een Europese marktorganisatie.

3. De gemeenschappelijke ordening in een der in lid 2 vermelde vormen kan
alle maatregelen medebrengen welke noodzakelijk zijn om de in artikel 39 om-
schreven doelstellingen te bereiken, met name prijsregelingen, subsidies zowel
voor de produktie als voor bet in de handel brengen der verschillende produkten,
systemen van voorraadvorming en opslag en gemeenschappelijke organisatorische
voorzieningen voor de stabilisatie van de in- of uitvoer.

Zij moet zich beperken tot het nastreven van de in artikel 39 genoemde

doeleinden en elke discriminatie tussen producenten of verbruikers van de Ge-
meenschap uitsluiten.

Een eventueel gemeenschappelijk prijsbeleid moet op gemeenschappelijke
criteria en op eenvormige berekeningswijzen berusten.
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4. Om de in lid 2 bedoelde gemeenschappelijke ordening aan haar doel te
laten beantwoorden, kunnen een of meer oriiintatie- en garantiefondsen voor de
landbouw in het leven worden geroepen.

ARTIKEL 41

Ten einde de in artikel 39 omschreven doeleinden te bereiken, kunnen in
het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name voorzieningen
worden getroffen met betrekking tot:

a) een doeltreffende coordinatie van hetgeen ondernomen wordt op het.
gebied van de beroepsopleiding, het landbouwkundig onderzoek en de landbouw-
kundige voorlichting, welke co6rdinatie gemeenschappelijk gefinancierde pro-
jecten of instellingen kan medebrengen,

b) gemeenschappelijke acties voor de ontwikkeling van het verbruik van
bepaalde produkten.

ARTIKEL 42

De bepalingen van het hoofdstuk over regels betreffende de mede-
dinging zijn op de voortbrenging van en de handel in landbouwprodukten slechts
in zoverre van toepassing, als door de Raad met inachtneming van de in artikel
39 vermelde doeleinden zal worden bepaald binnen het raam van de bepalingen
en overeenkomstig de procedure van artikel 43, leden 2 en 3.

De Raad kan met name machtiging geven tot het verlenen van steun:

a) ter bescherming van door structurele of natuurlijke omstandigheden
benadeelde bedrijven,

b) in het kader van economische ontwikkelingsplannen.

ARTIKEL 43

1. Ten einde de hoofdlijnen van een gemeenschappelijk landbouwbeleid uit
te stippelen, roept de Commissie, zodra het Verdrag in werking is getreden, een
conferentie van de Lid-Staten bijeen, om hun landbouwbeleid onderling te ver-
gelijken met name door een overzicht op te stellen van hun middelen en behoeften.

2. Rekening houdend met de werkzaamheden van de in lid 1 bedoelde con-
ferentie, doet de Comnissie, na raadpleging van het Economisch en Sociaal
Comit6, binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag voorstellen
inzake de totstandbrenging en de uitvoering van het gemeenschappelijk land-
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bouwbeleid, daarbij inbegrepen de vervanging van de nationale organisaties door
een van de in artikel 40, lid 2, genoemde vormen van gemeenschappelijke orde-
ning, alsook de uitvoering van de in deze titel speciaal vermeldc maatregelen.

Deze voorstellen dienen rekening te houden met de onderlinge samenhang
tussen de in deze titel genoemde landbouwvraagstukken.

Op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de Vergadering stelt
de Raad, tijdens de eerste twee etappes met eenparigheid en vervolgens met ge-
kwalificeerde meerderheid van stemmen, verordeningen of richtlijnen vast of
geeft beschikkingen onverminderd de aanbevelingen die hij zou kunnen doen.

3. De in artikel 40, lid 2, genoemde gemeenschappelijke ordening kan over-
eenkomstig de bepalingen van het voorgaande lid door de Raad met gekwalifi-
ceerde meerderheid van stemmen in de plaats worden gesteld van de nationale
marktorganisaties:

a) indien de gemeenschappelijke ordening aan die Lid-Staten welke tegen
deze maatregelen gekant zijn en zelf over een nationale organisatie voor de be-
trokken produktie beschikken, gelijkwaardige waarborgen biedt inzake de werk-
geleg~enheid en de levensstandaard van de betrokken producenten, met inacht-
neming van het ritme van de mogelijke aanpassing en van de noodzakelijke
specialisatie, en

b) indien deze ordening aan het handelsverkeer binnen de Gemeenschap
analoge voorwaarden waarborgt als op een nationale markt bestaan.

4. Wanneer voor bepaalde grondstoffen een gemeenschappelijke ordening in
het leven wordt geroepen, voordat er reeds een gemeenschappelijke ordening
voor de overeenkomstige verwerkte produkten bestaat, mogen de betrokken
grondstoffen, gebruikt voor de produkten die voor uitvoer naar derde landen zijn
bestemd, van buiten de Gemeenschap worden ingevoerd.

ARTIKEL 44

1. Tijdens de overgangsperiode is het, voor zover de geleidelijke opheffing
van de douanerechten en van de kwantitatieve beperkingen tussen de Lid-
Staten kan leiden tot zodanige prijzen dat de in artikel 39 vastgestelde doeleinden
in gevaar worden gebracht, aan elke Lid-Staat geoorloofd voor bepaalde pro-
dukten, op niet-discriminerende wijze en ter vervanging van de contingenten, in
dier voege dat de in artikel 45, lid 2, bedoelde uitbreiding van de omvang van het
handelsverkeer niet wordt belemmerd, een stelsel van minimumprijzen toe te
passen beneden welke de invoer
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- hetzij tijdelijk kan worden geschorst of verminderd,

- hetzij kan worden onderworpen aan de voorwaarde dat die invoer
plaatsvindt tegen een hogere prijs dan de voor het betrokken produkt vastgestel-
de minimumprijs.

In het tweede geval worden de minimumprijzen vastgesteld exclusief de
douanerechten.

2. De minimumprijzen mogen geen vermindering van het tussen de Lid-
Staten bij de inwerkingtreding van dit Verdrag bestaande handelsverkeer tot
gevolg hebben, noch een beletsel vormen voor een geleidelijke uitbreiding van dit
handelsverkeer. De minimumprijzen mogen niet zodanig worden toegepast, dat
zij een beletsel vormen voor de ontwikkeling van een natuurlijke preferentie
tussen de Lid-Staten.

3. Zodra dit Verdrag in werking is getreden, stelt de Raad op voorstel van
de Commissie objectieve criteria vast voor de totstandkoming van stelsels van
minimumprijzen en voor de vaststelling van deze prijzen.

Deze criteria houden met name rekening met de gemiddelde nationale
kostprijzen in de Lid-Staat welke de minimumprijs toepast, met de positie der
verschillende ondernemingen ten opzichte van die gemiddelde kostprijzen, alsook
met de noodzaak zowel de geleidelijke verbetering van de bedrijfsvoering in de
landbouw als de noodzakelijke aanpassing en specialisatie binnen de gemeen-
schappelijke markt te bevorderen.

De Commissie stelt eveneens een procedure voor ter herziening dezer
criteria ten einde rekening te houden met de technische vooruitgang en deze te
bespoedigen, alsook om binnen de gemeenschappelijke markt de prijzen geleidelijk
nader tot elkaar te brengen.

Bedoelde criteria alsmede de herzieningsprocedure moeten in de loop van
de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag door de Raad met
eenparigheid van stemmen worden vastgesteld.

4. Tot het tijdstip waarop het besluit van de Raad van kracht wordt, kunnen
de Lid-Staten de minimumprijzen vaststellen, mits zij deze tevoren ter kennis
brengen van de Commissie en van de overige Lid-Staten, ten einde hun gelegen-
heid te geven om hun opmerkingen te maken.

Zodra de Raad zijn besluit heeft genomen, worden de minimumprijzen
door de Lid-Staten vastgesteld op de grondslag van de overeenkomstig boven-
staande bepalingen vastgestelde criteria.
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Op voorstel van de Commissie kan de Raad de door de Lid-Staten geno-
men besluiten met gekwalificeerde meerderheid van stemmen herzien indien zij
niet aan de aldus omschreven criteria voldoen.

5. Ingeval het voor bepaalde produkten nog niet mogelijk is geweest de
bovengenoemde objectieve criteria vast te stellen, kan de Raad vanaf het begin
der derde etappe met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van
de Commissie de op deze-produkten toegepaste minimumprijzen wijzigen.

6. Aan het einde van de overgangsperiode wordt van de dan nog bestaande
minimnimprijzen een overzicht samengesteld. Op voorstel van de Commissie stelt
de Raad met een meerderheid van negen stemmen, gewogen als in de eerste
alinea van artikel 148, lid 2, is bepaald, de regeling vast die in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid moet worden toegepast.

ARTIKEL 45

1. Tot het tijdstip waarop de nationale organisaties door een der in artikel 40,
lid 2, genoemde vormen van gemeenschappelijke ordening worden vervangen,
wordt voor de produkten waarvoor in sommige Lid-Staten

- bepalingen bestaan, welke ertoe strekken de nationale producenten te
verzekeren van de afzet van hun produkten en

- invoerbehoeften bestaan,

de ontwikkeling van het handelsverkeer nagestreefd door bet afsluiten van over-
eenkomsten of contracten op lange termijn tussen de uitvoerende en invoerende
Lid-Staten.

Deze overeenkomsten of contracten moeten ertoe strekken bij de toe-
passing van bovenbedoelde bepalingen op de verschillende producenten van de
Gemeenschap elke discriminatie geleidelijk af te schaffen.

De bovenbedoelde overeenkomsten of contracten worden in de loop van
de eerste etappe gesloten; met het beginsel van wederkerigheid moet rekening
worden gehouden.

2. Wat de hoeveelheden betreft gaan deze overeenkomsten of contracten uit
van de gemiddelde omvang van de handel in de betrokken produkten tussen de
Lid-Staten gedurende de drie jaar voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit
Verdrag; zij voorzien eveneens met inachtneming van de traditionele handels-
stromen in een toeneming van deze omvang binnen de grenzen van de bestaande
behoeften.



1958 Nations Unies - Recuei des Traites 51

Wat de prijzen betreft maken deze overeenkomsten of contracten het de

producenten mogelijk, de overeengekomen hoeveelheden af te zetten tegen prijzen

die zich geleidelijk aanpassen aan de op de binnenlandse markt van het kopende

land aan de nationale producenten betaalde prijzen.

Deze aanpassing moet zo regelmatig mogelijk geschieden en uiterlijk aan

het einde van de overgangsperiode zijn voltooid.

De prijzen worden door middel van onderhandelingen tussen de betrokken

partijen bepaald aan de hand van richtlijnen welke de Commissie voor de toe-

passing van de twee voorgaande alinea's zal vaststellen.

Indien de eerste etappe wordt verlengd, wordt de uitvoering van de over-

eenkomsten of contracten voortgezet overeenkomstig de aan het einde van het

vierde jaar, te rekenen van de inwerkingtreding van dit Verdrag, geldende voor-

waarden, terwijl de verplichtingen tot vergroting van de hoeveelheden en tot

aanpassing van de prijzen worden geschorst tot aan de overgang naar de tweede

etappe.

De Lid-Staten benutten alle mogelijkheden waarover zij krachtens hun

wettelijke bepalingen met name op het gebied van het invoerbeleid beschikken,

ten einde het sluiten en de uitvoering van genoemde overeenkomsten of contrac-

ten te verzekeren.

3. Naarmate de Lid-Staten grondstoffen nodig hebben voor het vervaardigen

van voor de uitvoer naar landen buiten de Gemeenschap bestemde produkten, die

moeten concurreren met de produkten van derde landen, mogen deze overeen-

komsten of contracten geen beletsel vormen voor de invoer van grondstoffen uit

derde landen, welke met het oog daarop geschiedt. Deze bepaling is echter niet

van toepassing indien de Raad met eenparigheid van stemmen besluit de nodige

uitkeringen toe te kennen om bet verschil goed te maken tussen de hogere prijs

die betaald is voor de op grond van die overeenkomsten of contracten met dat

doel ingevoerde goederen, en de franco-prijzen voor dezelfde goederen, wanneer

die op de wereldmarkt worden verkregen.

ARTIKEL 46

Wanneer in een Lid-Staat een produkt onder een nationale marktorgani-

satie valt of onder een binnenlandse regeling van gelijke werking welke een

gelijksoortige produktie in een andere Lid-Staat bij de mededinging nadelig

beinvloedt, leggen de Lid-Staten een compenserende heffing op de invoer van dat

produkt uit de Lid-Staat waar de organisatie of de regeling bestaat, tenzij

deze Staat een compenserende heffing op de uitvoer toepast.
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De Commissie bepaalt de hoogte van deze heffingen zodanig als nodig is
om het evenwicht te herstellen; zij kan eveneens machtiging verlenen tot het
nemen van andere maatregelen waarvan zij de voorwaarden en wijze van toe-
passing vaststelt.

ARTIKEL 47

Wat de taak van het Economisch en Sociaal Comit6 ingevolge deze titel
betreft, dient de afdeling landbouw zich ter beschikking te houden van de Com-
missie ten einde de beraadslagingen van het Comit6 voor te bereiden, overeen-
komstig de artikelen 197 en 198.
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TITEL III

Het vrije verkeer

van personen, diensten en kapitaal

Hoofdstuk 1

DE WERKNEMERS

ARTIKEL 48

1. Het vrije verkeer van werknemers wordt binnen de Gemeenschap uiterlijk
aan het einde van de overgangsperiode tot stand gebracht.

2. Dit houdt de afschaffing in van elke discriminatie op grond van de natio-
naliteit tussen de werknemers der Lid-Staten, wat betreft de werkgelegenheid, de
beloning en de overige arbeidsvoorwaarden.

3. Het houdt behoudens de uit hoofde van openbare orde, openbare veilig-
heid en volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen het recht in om,

a) in te gaan op een feitehijkaanbod tot tewerkstelling,

b) zich te dien einde vrij te verplaatsen binnen het grondgebied der Lid-
Staten,

c) in een der Lid-Staten te verblijven ten einde daar een beroep uit te
oefenen overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen welke
voor de tewerkstelling van nationale werknemers gelden,

d) op het grondgebied van een Lid-Staat verblijf te houden, na er een
betrekking ter hebben vervuld, overeenkomstig de voorwaarden die zullen worden
opgenomen in door de Commissie vast te stellen uitvoeringsverordeningen.

4. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de betrekkingen
in overheidsdienst.

ARTIKEL 49

Zodra dit Verdrag in werking is getreden, stelt de Raad op voorstel van
de Commissie en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comit6, bij wege
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van richtlijnen of verordeningen de maatregelen vast welke nodig zijn om gelei-

delijk tot een vrij verkeer van werknemers te komen zoals dit in het voorgaande
artikel is omschreven, met name door

a) het verzekeren van een nauwe samenwerking tussen de nationale be-
stuursinstellingen op het gebied van de arbeid,

b) het volgens plan geleidelijk afschaffen van die administratieve proce-

dures en handelwijzen, alsmede van die wachttijden voor het aanvaarden van
aangeboden betrekkingen voortvloeiende hetzij uit de nationale wetgeving hetzij

uit voordien tussen de Lid-Staten gesloten overeenkomsten, waarvan de hand-
having een beletsel zou vormen voor het vrijmaken van het verkeer van de

werknemers,

c) het volgens plan geleidelijk afschaffen van alle wachttijden en andere

beperkingen gesteld hetzij in de nationale wetgeving hetzij in voordien tussen

de Lid-Staten gesloten overeenkomsten, welke aan de werknemers uit de overige
Lid-Staten andere voorwaarden opleggen voor de vrije keuze van een betrekking

dan aan de werknemers van het eigen land,

d) het instellen van organisatorische voorzieningen door welke de aan-

biedingen van en de aanvragen om werk met elkaar in aanraking kunnen worden

gebracht en door welke het evenwicht daarvan kan worden vergemakkelijkt

onder voorwaarden welke ernstige gevaren voor de levensstandaard en de werk-

gelegenheid in de verschillende gebieden en industrien uitsluiten.

ARTIKEL 50

De Lid-Staten begunstigen de uitwisseling van jeugdige werknemers in het
kader van een gemeenschappelijk programma.

ARTIKEL 51

De Raad stelt met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Com-

missie de maatregelen vast welke op het gebied van de sociale zekerheid nood-
zakelijk zijn voor de totstandkoming van het vrije verkeer van werknemers met

name door een stelsel in te voeren waardoor het mogelijk is voor migrerende
werknemers en hun rechthebbenden te waarborgen

a) dat, met het oog op het verkrijgen en het behoud van het recht op uit-
keringen alsmede voor de berekening daarvan, al die tijdvakken worden bijeen-

geteld welke door de verschillende nationale wetgevingen in aanmerking worden
genomen,

b) dat de uitkeringen aan personen die op het grondgebied van de Lid-

Staten verblijven, zullen worden betaald.
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Hoofdstuk 2

HET RECHT VAN VESTIGING

ARTIKEL 52

In het kader van de volgende bepalingen worden de beperkingen van de
vrijheid van vestiging voor onderdanen van een Lid-Staat op het grondgebied
van een andere Lid-Staat tijdens de overgangsperiode geleidelijk opgeheven.
Deze geleidelijke opheffing zal eveneens betrekking hebben op beperkingen be-
treffende de oprichting van agentschappen, filialen of dochterondernemingen
door de onderdanen van een Lid-Staat die op het grondgebied van een Lid-Staat
zijn gevestigd.

De vrijheid van vestiging omvat, behoudens de bepalingen van het hoofd-
stuk betreffende het kapitaal, de toegang tot werkzaamheden anders dan in loon-
dienst en de uitoefening daarvan alsmede de oprichting en het beheer van onder-
nemingen, en met name van vennootschappen in de zin van de tweede alinea van
artikel 58, overeenkomstig de bepalingen welke door de wetgeving van het land
van vestiging voor de eigen onderdanen zijn vastgesteld.

ARTIKEL 53

De Lid-Staten voeren geen nieuwe beperkingen in met betrekking tot de
vestiging op hun grondgebied van onderdanen der andere Lid-Staten, voor zover
in dit Verdrag niet anders is bepaald.

ARTIKEL 54

1. V66r het einde van de eerste etappe stelt de Raad met eenparigheid van
stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Economisch
en Sociaal Comit6 en van de Vergadering, een algemeen programma op voor de
opheffing van de binnen de Gemeenschap bestaande beperkingen van de vrij-
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heid van vestiging. De Commissie legt dit voorstel in de loop van de eerste twee
jaar van de eerste etappe aan de Raad voor.

Het programma stelt voor iedere soort van werkzaamheid de algemene
voorwaarden vast voor de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en met
name de etappes daarvan.

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, op voorstel van de
Commissie en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comit6 en van de
Vergadering, bij wege van richtlijnen, met eenparigheid van stemmen tot aan het
einde van de eerste etappe en vervolgens met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen.

3. De Raad en de Commissie oefenen de taken uit welke hun door bovenstaan-
de bepalingen worden toevertrouwd, met name:

a) door in het algemeen bij voorrang die werkzaamheden te behandelen
waarvoor de vrijheid van vestiging een bijzonder nuttige bijdrage levert ter ont-
wikkeling van de produktie en van het handelsverkeer,

b) door het verzekeren van een nauwe samenwerking tussen de bevoegde
nationale bestuursinstellingen ten einde de bijzondere omstandigheden van de
verschillende betrokken werkzaamheden binnen de Gemeenschap te leren kennen,

c) door het afschaffen van die bestuursrechtelijke procedures en handel-
wijzen, voortvloeiende hetzij uit de nationale wetgeving hetzij nit voordien tussen
de Lid-Staten gesloten akkoorden waarvan de handhaving een beletsel zou vor-
men voor de vrijheid van vestiging,

d) door ervoor te waken dat de werknemers van een der Lid-Staten welke
op het grondgebied van een andere Lid-Staat te werk zijn gesteld, op dit grond-
gebied kunnen verblijven om er anders dan in loondienst werk te verrichten,
wanneer zij voldoen aan de voorwaarden waaraan zij zouden moeten voldoen
indien zij op het tijdstip waarop zij genoemde bezigheid willen opvatten, eerst in
die Staat zouden zijn aangekomen,

e) door de verwerving en de exploitatie mogelijk te maken van op het
grondgebied van een Lid-Staat gelegen grondbezit door een onderdaan van een
andere Lid-Staat, voor zover de beginselen van artikel 39, lid 2, niet worden
aangetast,

f) door de geleidelijke opheffing der beperkingen van de vrijheid van ves-
tiging, in elke in behandeling genomen tak van werkzaamheid toe te passen
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enerzijds op de oprichtingsvoorwaarden op het grondgebied van een Lid-Staat

van agentschappen, filialen of dochterondernemingen en anderzijds op de toe-

latingsvoorwaarden voor het personeel van de hoofdvestiging tot de organen van
beheer of toezicht van deze agentschappen, filialen of dochterondernemingen,

g) door, voor zover nodig, de waarborgen te co6rdineren welke in de

Lid-Staten worden verlangd van de rechtspersonen in de zin van de tweede alinea

van artikel 58, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in die
rechtspersonen als van derden, ten einde die waarborgen gelijkwaardig te maken,

h) door ervoor te zorgen dat de voorwaarden van vestiging niet worden
vervalst als gevolg van steunmaatregelen van de Lid-Staten.

ARTIKEL 55

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn, wat de betrokken Lid-Staat betreft,
niet van toepassing op de werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar
gezag in deze Staat, zelfs indien deze slechts voor een bepaalde gelegenheid
geschieden.

De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel
van de Commissie besluiten dat de bepalingen van dit hoofdstuk op bepaalde
werkzaamheden niet van toepassing zijn.

ARTIKEL 56

1. De voorschriften van dit hoofdstuk en de maatregelen uit hoofde daarvan
genomen doen niet af aan de toepasselijkheid van de wettelijke en bestuursrechte-
lijke bepalingen waarbij een bijzondere regeling is vastgesteld voor vreemdelingen
welke bepalingen uit hoofde van de openbare orde, de openbare veilighcid en de
volksgezondheid gerechtvaardigd zijn.

2. V66r het einde van de overgangsperiode stelt de Raad, op voorstel van de
Commissie en na raadpleging van de Vergadering, met eenparigheid van stem-
men richtlijnen vast voor de cobrdinatie van voornoemde wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen. Na het einde van de tweede etappe stelt de Raad echter
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie,
richtlijnen vast voor de cobrdinatie van de in elke Lid-Staat geldende bestuurs-
rechtelijke bepalingen.

ARTIKEL 57

1. Ten einde de toegang tot werkzaamheden, anders dan in loondienst, en de
uitoefening daarvan te vergemakkelijken, stelt de Raad op voorstel van de Coin-
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missie en na raadpleging van de Vergadering, tijdens de eerste etappe met een-
parigheid en daarna met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, richtlijnen
vast inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels.

2. Met hetzelfde doel stelt de Raad, op voorstel van de Commissie en na raad-
pleging van de Vergadering, v66r de afloop van de overgangsperiode richtlijnen
vast inzake de coordinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der
Lid-Staten betreffende de toegang tot werkzaamheden, anders dan in loondienst,
en de uitoefening daarvan. Eenparigheid van stemmen wordt vereist voor die
onderwerpen welke ten minste in een der Lid-Staten bij de wet zijn geregeld en
eveneens voor maatregelen welke betrekking hebben op de bescherming van de
besparingen, met name op de kredietverlening en op het bankwezen, en op de
voorwaarden waaronder in de verschillende Lid-Staten de geneeskundige,
paramedische en farmaceutische beroepen worden uitgeoefend. In alle overige
gevallen besluit de Raad tijdens de eerste etappe met eenparigheid en vervolgens
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

3. Wat de geneeskundige, paramedische en farmaceutische beroepen betreft,
zal de geleidelijke opheffing van de beperkingen afhankelijk zijn van de co6rdi-
natie van de voorwaarden waaronder zij in de verschillende Lid-Staten worden
uitgeoefend.

ARTIKEL 58

De vennootschappen welke in overeenstemming met de wetgeving van een
Lid-Staat zijn opgericht en welke hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun
hoofdvestiging binnen de Gemeenschap hebben, worden voor de toepassing van
de bepalingen van dit hoofdstuk gelijkgesteld met de natuurlijke personen die
onderdaan zijn van de Lid-Staten.

Onder vennootschappen worden verstaan maatschappen naar burgerlijk
recht of handelsrecht, de cooperatieve verenigingen of vennootschappen daar-
onder begrepen, en de overige rechtspersonen naar publiek- of privaatrecht, met
uitzondering van vennootschappen welke geen winst beogen.
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HooJdstuk 3

DE DIENSTEN

ARTIKEL 59

In het kader van de volgende bepalingen worden de beperkingen op het

vrij verrichten van diensten binnen de Gemeenschap in de loop van de overgangs-

periode geleidelijk opgeheven ten aanzien van de onderdanen der Lid-Staten die
in een ander land van de Gemeenschap zijn gevestigd dan dat, waarin degene is
gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht.

De Raad kan met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commis-

sie de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing verklaren ten gunste van
de onderdanen van een derde Staat die diensten verrichten en binnen de Ge-
meenschap zijn gevestigd.

ARTIKEL 60

In de zin van dit Verdrag worden als diensten beschouwd de dienst-
verrichtingen welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden, voor zover de

bepalingen betreffende het vrij verkeer van goederen, kapitaal en personen op
deze dienstverrichtingen niet van toepassing zijn.

De diensten omvatten met name werkzaamheden:

a) van industrifle aard,

b) van commercile aard,

c) van het ambacht,

d) van de vrije beroepen.

Onverminderd de bepalingen van het hoofdstuk betreffende het recht van
vestiging, kan degene die de diensten verricht, daartoe zijn werkzaamheden tijde-
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lijk uitoefenen in het land waar de dienst wordt verricht, onder dezelfde voor-
waarden als die welke dat land aan zijn eigen onderdanen oplegt.

ARTIKEL 61

1. Het vrije verkeer van de diensten op het gebied van het vervoer wordt
geregeld door de bepalingen voorkomende in de titel betreffende het vervoer.

2. De liberalisatie van de door banken en verzekeringsmaatschappijen ver-

richte diensten waarmede kapitaalverplaatsingen gepaard gaan, moet worden
verwezenlijkt in overeenstemming met de geleidelijke liberalisatie van het kapi-
taalverkeer.

ARTIKEL 62

De Lid-Staten voeren geen nieuwe beperkingen in op de vrijheid tot het
verrichten van diensten zoals deze feitelijk is bereikt bij de inwerkingtreding van
dit Verdrag voor zover daarin niet anders is bepaald.

ARTIKEL 63

1. V66r het einde van de eerste etappe stelt de Raad met eenparigheid van
stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Economisch en
Sociaal Comit6 en van de Vergadering, een algemeen programma vast voor de

ophefling van de binnen de Gemeenschap bestaande beperkingen op het vrij ver-
richten van diensten. De Commissie legt dit voorstel in de loop van de eerste twee
jaar van de eerste etappe aan de Raad voor.

Het programma stelt voor elle groep van diensten de algemene voor-
waarden en de etappes voor hun liberalisatie vast.

2. Ten einde bet algemeen programma uit te voeren of, bij gebreke van dat
programma, een etappe af te leggen bij de verwezenlijking van de vrijheid tot het
verrichten van een bepaalde dienst, stelt de Raad op voorstel van de Commissie
en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comit6 alsook van de Vergade-
ring, v66r het einde van de eerste etappe met eenparigheid en vervolgens met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen richtlijnen vast.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde voorstellen en besluiten hebben in bet alge-
meen bij voorrang betrekking op de diensten welke rechtstreeks van invloed zijn
op de produktiekosten of waarvan de liberalisatie bijdraagt tot het vergemakke-
lijken van het goederenverkeer.



1958 Nations Unies - Recueil des Traites 61

ARTIKEL 64

De Lid-Staten verklaren zich bereid, bij de liberalisatie der diensten verder

te gaan dan waartoe zij op grond van de richtlijnen krachtens artikel 63, lid 2,
verplicht zijn, indien hun algemene economische toestand en de toestand in de

betrokken sector dit toelaten.

De Commissie doet de betrokken Lid-Staten daartoe aanbevelingen.

ARTIKEL 65

Zolang de beperkingen op het vrij verrichten van diensten net zijn op-
geheven, passen de Lid-Staten deze zonder onderscheid naar nationaliteit of naar

verblijfplaats toe op al degenen die diensten verrichten als bedoeld in de. eerste

alinea van artikel 59.

ARTIKEL 66

De bepalingen van de artikelen 55 tot en met 58 zijn van toepassing op het

onderwerp dat in dit hoofdstuk is geregeld.
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Hoofdstuk 4

HET KAPITAAL

ARTIKEL 67

1. Gedurende de overgangsperiode en in de mate waarin zulks voor de goede
werking van de gemeenschappelijke markt nodig is, heffen de Lid-Staten in hun
onderling verkeer geleidelijk de beperkingen op met betrekking tot het verkeer
van kapitaal toebehorende aan personen die woonachtig of gevestigd zijn in de
Lid-Staten alsmede discriminerende behandeling op grond van nationaliteit of
van de vestigingsplaats van partijen of op grond van bet gebied waar bet kapitaal
wordt belegd.

2. De lopende betalingen met betrekking tot het kapitaalverkeer tussen de
Lid-Staten worden uiterlijk aan bet einde van de eerste etappe van alle beper-
kingen vrijgemaakt.

ARTIKEL 68

1. Ter zake van de in dit hoofdstuk bedoelde onderwerpen verstrekken de
Lid-Staten op zo liberaal mogelijke wijze de deviezenvergunningen, voor zover
deze na de inwerkingtreding van dit Verdrag nog nodig zijn.

2. Wanneer een Lid-Staat op het avereenkomstig de bepalingen van dit
hoofdstuk geliberaliseerd kapitaalverkeer zijn binnenlandse voorschriften met
betrekking tot de kapitaalmarkt en bet kredietwezen toepast, doet hij dat op
niet-discriminerende wijze.

3. Leningen voor de middellijke of onmiddellijke financiering van een Lid-
Staat of van zijn territoriale pubhliekrechtelijke lichamen kunnen in de overige
Lid-Staten slechts worden uitgeschreven of geplaatst nadat tussen de betrokken
Staten ter zake overeenstemming is bereikt. Deze bepaling vormt geen beletsel
voor de toepassing van artikel 22 van het Protocol betreffende de Statuten van de
Europese Investeringsbank.
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ARTIKEL 69

De Raad stelt tijdens de eerste twee etappes met eenparigheid en vervol-
gens met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commis-
sie, welke te dien einde het Monetair Comit6 bedoeld in artikel 105 raadpleegt, de
richtlijnen vast welke nodig zijn voor de geleidelijke uitvoering van de bepalingen
van artikel 67.

ARTIKEL 70

1. De Commissie stelt aan de Raad de maatregelen voor, welke strekken tot
de geleidelijke co6rdinatie van het deviezenbeleid der ondersecheidene Lid-Staten,
wat betreft het kapitaalverkeer tuusen die Staten en derde landen. Te dezer zake
stelt de Raad met eenparigheid van stemmen richtlijnen vast. Hij tracht de
grootst mogelijke mate van vrijheid te bereiken.

2. Ingeval het optreden uit hoofde van het voorgaande lid de opheffing van
de versechiUen tussen de deviezenregelingen der Lid-Staten niet mogeijk zou
maken en deze versehillen de personen die woonachtig of gevestigd zijn in een der
Lid-Staten ertoe zouden brengen de in artikel 67 bedoelde transfermogelijkheden
binnen de Gemeensechap te benutten, ten einde de door een van de Lid-Staten ten
opzichte van derde landen getroffen regeling te ontgaan, kan deze Staat, na raad-
pleging van de overige Lid-Staten en van de Commissie, passende maatregelen
treffen om deze moeilijkheden weg te nemen.

Indien de Raad vaststelt dat deze maatregelen de vrijheid van het kapi-
taalverkeer binnen de Gemeensechap meer beperken dan voor de in voorgaande
alinea gestelde doeleinden noodzakelijk is, kan hij met gekwalificeerde meerder-
heid van stemmen, op voorstel van de Commissie, besluiten dat de betrokken
Staat deze maatregelen dient te wijzigen of in te trekken.

ARTIKEL 71

De Lid-Staten streven ernaar geen nieuwe deviezenbeperkingen binnen de
Gemeensehap in te voeren welke invloed hebben op het kapitaalverkeer en de
daarmede verband houdende lopende betalingen, noch de bestaande regelingen
beperkender te maken.

Zij verklaren zich bereid het in de voorgaande artikelen voor het kapitaal-
verkeer bedoelde liberalisatiepeil te overschrijden in de mate waarin hun econo-
miseche toestand, met name de stand van hun betalingsbalans, hun zulks toelaat.

Na raadpleging van het Monetair Comit6 kan de Commissie ter zake aan
de Lid-Staten aanbevelingen doen.
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ARTIKEL 72

De Lid-Staten houden de Commissie op de hoogte van de hun bekende

kapitaalbewegingen van en naar derde landen. De Commissie kan de Lid-Staten

de adviezen doen toekomen welke zij ter zake nuttig acht.

ARTIKEL 73

1. Ingeval kapitaalbewegingen verstoringen in de werking van de kapitaal-

markt van een Lid-Staat tot gevolg hebben, machtigt de Commissie, na raad-

pleging van het Monetair Comit6, deze Staat vrijwaringsmaatregelen op het ge-
bied van het kapitaalverkeer te nemen en stelt zij de voorwaarden en wijze van

toepassing daarvan vast.

De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen deze machti-
ging intrekken en de voorwaarden en wijze van toepassing daarvan wijzigen.

2. De in moeilijkheden verkerende Lid-Staat kan evenwel de bovenvermelde

maatregelen om reden van hun geheim of dringend karakter zeif nemen, wanneer

zij noodzakelijk zijn. De Commissie en de Lid-Staten moeten van die maatregelen

uiterlijk op het tijdstip van hun inwerkingtreding op de hoogte worden gebracht.
In dat geval kan de Commissie, na raadpleging van het Monetair Comit6, be-

sluiten dat de betrokken Staat deze maatregelen moet wijzigen of intrekken.
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TITEL IV

Het vervoer

ARTIKEL 74

De doelstellingen van het Verdrag worden, wat het in deze titel geregelde
onderwerp betreft, door de Lid-Staten nagestreefd in het kader van een gemeen-
schappelijk vervoerbeleid.

ARTIKEL 75

1. Ter uitvoering van artikel 74 stelt de Raad met inachtneming van de
bijzondere aspecten van het vervoer, op voorstel van de Commissie en na raad-
pleging van het Economisch en Sociaal Comit6 en van de Vergadering, tot aan het
einde van de tweede etappe met eenparigheid en vervolgens met gekwalificeerde
meerderheid van steynmen, vast:

a) gemeenschappelijke regels voor intenationaal vervoer van of naar

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

b) de vodrwaarden waaronder vervoerondernemers worden toegelaten tot
nationaal vervoer in een Lid-Staat waarin zij niet woonachtig zijn,

c) alle overige dienstige bepalingen.

2. De onder a) en b) van het voorgaande lid bedoelde bepalingen worden in de
loop van de overgangsperiode vastgesteld.

3. In afwijking van de in lid 1 omschreven procedure, worden door de Raad
met eenparigheid van stemmen de bepalingen vastgesteld betreffende de begin-
selen 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 aan-
passing aan de economische ontwikkeling welke voortvloeit uit de instelling van
de gemeenschappelijke markt.

ARTIKEL 76

Totdat de in artikel 75, lid 1, bedoelde bepalingen zijn vastgestcld en
behoudens goedkeuring van de Raad, met eenparigheid van stemmen verleend,
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mag geen enkele Lid-Staat de onderscheidene bepalingen die ter zake gelden bij
de inwerkingtreding van dit Verdrag, zodanig veranderen dat zij daardoor in hun
rechtstreekse of zijdelingse uitwerking minder gunstig worden voor de vervoer-
ondernemers der overige Lid-Staten dan voor de nationale vervoerondernemers.

ARTIKEL 77

Met dit Verdrag zijn verenigbaar de steunmaatregelen die beantwoorden
aan de behoeften van de co6rdinatie van het vervoer of die overeenkomen met
de vergoeding van bepaalde met het begrip ,,openbare dienst" verbonden, ver-
plichte dienstverrichtingen.

ARTIKEL 78

Elke in het kader van dit Verdrag genomen maatregel op het gebied der
vrachtprijzen en vervoervoorwaarden moet rekening houden met de economische
toestand van de vervoerondernemers.

ARTIKEL 79

1. Uiterlijk v66r het einde van de tweede etappe dienen in het verkeer binnen
de Gemeenschap de discriminaties te zijn opgeheven welke daarin bestaan, dat
een vervoerondernemer voor dezelfde verbindingen verschillende vrachtprijzen
en vervoervoorwaarden voor gelijke goederen toepast naar gelang van het land
van herkomst of bestemming van de vervoerde waren.

2. Lid 1 sluit niet uit dat krachtens artikel 75, lid 1, andere maatregelen door
de Raad kunnen worden genomen.

3. De Raad stelt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag
met gekwalificeerde meerderheid van steinmen op voorstel van de Commissie en
na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comit6, bepalingen vast ten einde
de uitvoering van lid 1 te waarborgen.

De Raad kan met name de bepalingen vaststellen welke noodzakelijk zijn
om de instellingen van de Gemeenschap in staat te stellen te waken voor de na-
leving van het in lid 1 vermlde voorschrift en ten einde te verzekeren dat de
gebruikers hiervan volledig voordeel trekken.

4. De Commissie onderzoekt eigener beweging of op verzoek van een Lid-
Staat de in lid I bedoelde gevallen van discriminatie en neemt, na raadpleging van
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elke belanghebbende Lid-Staat, in het kader van de overeenkomstig lid 3 ge-
troffen regeling, de noodzakelijke beschikkingen.

ARTIKEL 80

1. Met ingang van de tweede etappe is het aan een Lid-Staat, behoudens
machtiging van de Commissie, verboden voor het vervoer binnen de Gemeen-
schap de toepassing van prijzen en voorwaarden op te leggen welke enig element
van steun of bescherming in het belang van een of meer ondernemingen of be-
paalde industriein inhouden.

2. De Commissie onderwerpt eigener beweging of op verzoek van een Lid-

Staat de in lid 1 bedoelde prijzen en voorwaarden aan een onderzoek en houdt
daarbij met name rekening, enerzijds met de vereisten van een passend regionaal
economisch beleid, met de behoeften van minder ontwikkelde gebieden alsmede
met de vraagstukken welke zich in door politieke omstandigheden ernstig bena-
deelde streken voordoen, en anderzijds met de gevolgen van die prijzen en voor-
waarden voor de mededinging tussen de takken van vervoer.

Na raadpleging van elke betrokken Lid-Staat neemt zij de noodzakelijke
beschikkingen.

3. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet voor mededingingstarieven.

ARTIKEL 81

De heffingen of andere rechten welke naast de vervoerprijs door een ver-
voerondernemer in verband met het overschrijden der grens in rekening worden
gebracht mogen een redelijk peil niet te boven gaan, gelet op de werkelijke kosten
welke door die grensoverschrijding feitelijk zijn veroorzaakt.

De Lid-Staten streven naar een geleidelijke verlaging van die kosten.

De Commissie kan de Lid-Staten aanbevelingen doen voor de toepassing
van dit artikel.

ARTIKEL 82

De bepalingen van deze titel staan niet in de weg aan maatregelen, in de
Bondsrepubliek Duitsland genomen, voor zover deze noodzakelijk zijn om de
economische nadelen door de deling van Duitsland berokkend aan de economie
van die streken in de Bondsrepubliek welke door deze deling zijn getroffen, te
compenseren.
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ARTIKEL 83

Een comit6 van raadgevende aard, bestaande uit door de regeringen der
Lid-Staten aangewezen deskundigen, wordt aan de Commissie toegevoegd. Deze
raadpleegt het comit6 over vervoeraangelegenheden, zo dikwijls zij zulks nodig
acht, onverminderd de bevoegdheden van de afdeling vervoer van het Econo-
misch en Sociaal Comit6.

ARTIKEL 84

1. De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op het vervoer per spoor,
over de weg en over de binnenwateren.

2. De Raad kan met eenparigheid van stemmen besluiten of, in hoeverre en
volgens welke procedure, passende bepalingen voor de zeevaart en de luchtvaart
zullen kunnen worden genomen.
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DERDE DEEL

Het beleid van de Gemeenschap
TITEL I

Gemeenschappelijke regels
Hoofdstuk 1

REGEIS BETREFFENDE DE MEDEDINGING

Eerste afdeling

Regels voor de ondernemingen

ARTIKEL 85

1. Onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden zijn alle
overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersvereni-
gingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen
Lid-Staten ongunstig kunnen beinvloeden en ertoe strekken of ten gevolge
hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt ver-
hinderd, beperkt of vervalst en met name die welke bestaan in:

a) bet rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen
of van andere contractuele voorwaarden,

b) het beperken of controleren van de produktie, de afzet, de technische
ontwikkeling of de investeringen,

c) het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen,

d) het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke voor-
waarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de
mededinging,

e) bet afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van
de aanvaarding door de handelspartners van bijkomende prestaties welke naar
hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp
van deze overeenkomsten.

2. De krachtens dit artikel ve-boden overeenkomsten of besluiten zijn van
rechtswege nietig.
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3. De bepalingen van lid 1 van dit artikel kunnen echter buiten toepassing
worden verklaard

- voor elke overeenkomst of groep van overeenkomsten tussen onder-
nemingen,

- voor elk besluit of groep van besluiten van ondernemersverenigingen

en

- voor elke onderling afgestemde feitelijke gedraging of groep van
gedragingen

die bijdragen tot verbetering van de produktie of van de verdeling der produkten
of tot verbetering van de technisch6 of economische vooruitgang, mits een
billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede
komt, en zonder nochtans aan de betrokken ondernemingen

a) beperkingen op te leggen welke voor het bereiken van deze doel-
stellingen niet onmisbaar zijn,

b) de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken
produkten de mededinging uit te schakelen.

ARTIKEL 86

Onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden, voor zover
de handel tussen Lid-Staten daardoor ongunstig kan worden beinvloed, is het,
dat een of meer ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de
gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel daarvan.

Dit misbruik kan met name bestaan in:

a) het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoop-
prijzen of van andere onbillijke contractuele voorwaarden,

b) het beperken van de produktie, de afzet of de technische ontwikkeling
ten nadele van de verbruikers,

c) bet toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voor-
waarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij
de mededinging,

d) het feit dat het sluiten van overeenkomsten afhankelijk wordt gesteld
van het aanvaarden door de handelspartners van bijkomende prestaties, welke
naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het
onderwerp van deze overeenkomsten.
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ARTIKEL 87

1. Binnen een termijn van drie jaar, te rekenen van de inwerkingtreding van

dit Verdrag, stelt de Raad met eenparigheid van stemmen op voorstel van de

Commissie en na raadpleging van de Vergadering alie verordeningen of richtlijnen

vast, dienstig voor de toepassing van de beginselen neergelegd in de artikelen 85

en 86.

Indien dergelijke vdorschriften niet binnen de bovenvermelde termijn zijn

goedgekeurd, worden zij door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de Vergadering,
vastgesteld.

2. De in lid 1 bedoelde voorschriften hebben met name ten doel:

a) nakoming van de in artikel 85, lid 1, en in artikel 86 bedoelde verbods-
bepalingen te verzekeren door de instelling van geldboeten en dwangsommen;

b) de wijze van toepassing van artikel 85, lid 3, vast te stellen met inacht-
neming van de noodzaak, enerzijds een doeltreffend toezicht te verzekeren, ander-

zijds de administratieve controle zoveel mogelijk te vereenvoudigen;

c) in voorkomende gevallen, de werkingssfeer van de bepalingen van de

artikelen 85 en 86 voor de verschillende bedrijfstakken nader vast te stellen;

d) de taak van de Commissie onderscheidenlijk van het Hof van Justitie
bij de toepassing van de in dit lid bedoelde bepalingen vast te stellen;

e) de verhouding vast te stellen tussen de nationale wetgevingen enerzijds
en de bepalingen van deze afdeling, alsmede de uitvoeringsbepalingen van dit
artikel anderzijds.

ARTIKEL 88

Tot op het tijdstip van inwerkingtreding van de voorschriften, op grond
van artikel 87 vastgesteld, beslissen de autoriteiten van de Lid-Staten over de

toelaatbaarheid van mededingingsregelingen en over het misbruik maken van

een machtspositie op de gemeenschappelijke markt, in overeenstemming met

hun nationale recht en de in artikel 85, met name lid 3, en in artikel 86 neerge-

legde bepalingen.

ARTIKEL 89

1. Onverminderd het in artikel 88 bepaalde, waakt de Commissie, zodra zij

in functie is getreden, voor de toepassing van de in de artikelen 85 en 86 neer-
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gelegde beginselen. Op verzoek van een Lid-Staat of ambtshalve, en in samen-
werking met de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten, welke haar daarbij
behulpzaam zijn, stelt zij een onderzoek in naar de gevallen van vermoedelijke
inbreuk op bovengenoemde beginselen. Indien haar blijkt dat inbreuk is gepleegd,
stelt zij passende middelen voor om daaraan een eind te maken.

2. Wordt aan deze inbreuken geen eind gemaakt, dan stelt de Commissie de
inbreuk op de beginselen in een met redenen omklede bescbikking vast. Zij kan
haar beschikking bekendmaken en de Lid-Staten machtigen de noodzakelijke
tegenmaatregelen, waarvan zij de voorwaarden en de wijze van toepassing
bepaalt, te treffen om de toestand te verhelpen.

ARTIKEL 90

1. De Lid-Staten nemen of handhaven met betrekking tot de openbare
bedrijven en de ondernemingen waaraan zij bijzondere of uitsluitende rechten
verlenen, geen enkele maatregel welke in strijd is met de regels van dit Verdrag,
met name die bedoeld in de artikelen 7 en 85 tot en met 94.

2. De ondernemingen belast met bet beheer van diensten van algemeen
economisch belang of die het karakter dragen van een fiscaal monopolie, valen
onder de regels van dit Verdrag, met name onder de mededingingsregels, voor
zover de toepassing daarvan de vervulling, in feite of in rechte, van de hun toe-
vertrouwde bijzondere taak niet verhindert. De ontwikkeling van het handels-
verkeer mag niet worden beinvloed in een mate die strijdig is met het belang
van de Gemeenschap.

3. De Commissie waakt voor de toepassing van dit artikel en richt, voor
zover nodig, passende richtlijnen of beschikkingen tot de Lid-Staten.

Tweede afdeling

Dumping

ARTIKEL 91

1. Indien tijdens de overgangsperiode de Commissie op verzoek van een
Lid-Staat of van enige andere belanghebbende vaststelt dat binnen de gemeen-
schappelijke markt dumping wordt toegepast, doet zij aanbevelingen aan hem of
hen die zich aan deze praktijken schuldig maken om daaraan een eind te maken.
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Ingeval deze praktijken voortduren, machtigt de Commissie de benadeelde
Lid-Staat tot het nemen van beschermende maatregelen, waarvan zij de voor-
waarden en de wijze van toepassing bepaalt.

2. OnmiddeUijk na de inwerkingtreding van het Verdrag worden de produk-
ten die van oorsprong zijn uit een Lid-Staat of zich daar in het vrije verkeer
bevonden hebben en uitgevoerd zijn naar een andere Lid-Staat, tot wederinvoer
op het grondgebied van die eerste Staat toegelaten zonder dat daarop enigerlei
invoerrecht, kwantitatieve beperldng of maatregelen van gelijke werking kunnen
worden toegepast. De Commissie geeft passende voorschriften voor de toepassing
van dit lid.

Derde afdeling

Steunmaatregelen van de Staten

ARTIKEL 92

1. Behoudens de afwijkingen waarin dit Verdrag voorziet, zijn steunmaat-
regelen van de Staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de
mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde pro-
dukties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de gemeenschappe-
lijke markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de Lid-Staten
ongunstig beinvloedt.

2. Met de gemeenschappelijke markt zijn verenigbaar:

a) steunmaatregelen van sociale aard aan individuele verbruikers op
voorwaarde dat deze toegepast worden zonder onderscheid naar de oorsprong
van de produkten,

b) steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuur-
rampen of andere buitengewone gebeurtenissen,

c) steunmaatregelen aan de economie van bepaalde streken van de
Bondsrepubliek Duitsland die nadeel ondervinden van de deling van Duitsland,
voor zover deze steuntaatregelen noodzakelijk zijn om de door deze deling
berokkende economische nadelen te compenseren.
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3. Als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen worden
beschouwd:

a) steunmaatregelen ter bevordering van de economische ontwikkeling
van streken waarin de levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig
gebrek aan werkgelegenheid heerst,

b) steunmaatregelen om de verwezenlijking van een belangrijk prQject
van gemeenschappelijk Europees belang te bevorderen of een ernstige verstoring
In de economie van een Lid-Staat op tie heffen,

c) steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van
economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economiein te vergemakke-
Jijken, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daar-
door niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt
geschaad. Echter worden de op 1 januari 1957 bestaande steunmaatregelen voor
de scheepsbouw, doch slechts in de mate waarin deze overeenkomen met het
ontbreken van douanebescherming, geleidelijk verminderd overeenkomstig de
bepalingen die gelden voor het afschaffen van de douanerechten, onder voor-
behoud van de bepalingen van dit Verdrag betreffende de gemeenschappelijke
handelspolitiek ten aanzien van derde landen,

d) andere soorten van steunmaatregelen aangewezen bij besluit van de
Raad, genomen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel
van de Commissie.

ARTIKEL 93

1. De Commissie onderwerpt tezamen met de Lid-Staten de in die Staten
bestaande steunregelingen aan een voortdurend onderzoek. Zij stelt de dienstige
maatregelen voor, welke de geleidelijke ontwikkeling of de werking van de ge-
meenschappelijke markt vereist.

2. Indien de Commissie, na de belanghebbenden te hebben aangemaand hun
opmerkingen te maken, vaststelt dat een steunmaatregel door een Staat of met
staatsmiddelen bekostigd, volgens artikel 92 niet verenigbaar is met de gemeen-
schappelijke markt of dat van deze steunmaatregel misbruik wordt gemaakt,
bepaalt zij dat de betrokken Staat die steunmaatregel moet opheffen of wijzigen
binnen de door haar vast te stellen termijn.

Indien deze Staat dat besluit niet binnen de gestelde termijn nakomt, kan
de Commissie of iedere andere belanghebbende Staat zich in afwijking van de
artikelen 169 en 170 rechtstreeks tot het Hof van Justitie wenden.
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Op verzoek van een Lid-Staat kan de Raad met eenparigheid van stemmen
beslissen dat een door die Staat genomen of te nemen steunmaatregel in afwijking
van de bepalingen van artikel 92 of van de in artikel 94 bedoelde verordeningen
als verenigbaar moet worden beschouwd met de gemeenschappelijke markt,
indien buitengewone omstandigheden een dergelijke beslissing rechtvaarigen.
Als de Commissie met betrekking tot deze steunmaatregel de in de eerste alinea
van dit lid vermelde procedure heeft aangevangen wordt deze door het verzoek
van de betrokken Staat aan de Raad geschorst, totdat de Raad zijn standpunt
heeft bepaald.

Evenwel, indien de Raad binnen een termijn van drie maanden te rekenen
van het verzoek zijn standpunt niet heeft bepaald, beslist de Commissie.

3. De Commissie wordt van elk voornemen tot invoering of wijziging van
steunmaatregelen tijdig op de hoogte gebracht, om haar opmerkingen te kunnen
maken. Indien zij meent dat zulk een voornemen volgens artikel 92 onverenigbaar
is met de gemeenschappelijke markt, vangt zij onverwijld de in het vorige lid
bedoelde procedure aan. De betrokken Lid-Staat kan de voorgenomen maat-
regelen niet tot uitvoering brengen voordat die procedure tot een eindbeslis-
sing heeft geleid.

ARTIKEL 94

De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel
van de Commissie alle verordeningen vaststellen, dienstig voor de toepassing
van de artikelen 92 en 93, en met name de voorwaardbn voor de toepassing van
artikel 93, lid 3, bepalen alsmede de van die procedure vrijgestelde soorten van
steunmaatregelen.
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Hoofdstuk 2

BEPALINGEN BETREFFENDE BELASTINGEN

ARTIKEL 95

De Lid-Staten heffen op produkten van de overige Lid-Staten, al dan niet
rechtstreeks, geen hogere binnenlandse belastingen van welke aard ook dan die
welke, al dan niet rechtstreeks, op gelijksoortige nationale produkten worden
geheven.

Bovendien heffen de Lid-Staten op de produkten van de overige Lid-
Staten geen zodanige binnenlandse belastingen, dat daardoor andere produkties
zijdelings worden beschermd.

Uiterlijk aan bet begin van de tweede etappe zullen de Lid-Staten de be-
palingen die bij de inwerkingtreding van dit Verdrag bestaan en strijdig zijn
met bovengenoemde regels afschaffen of herzien.

ARTIKEL 96

Bij de uitvoer van produkten naar bet grondgebied van een der Lid-
Staten mag de teruggave van binnenlandse belastingen niet het bedrag over-
schrijden dat daarop al dan niet rechtstreeks geheven is.

ARTIKEL 97

De Lid-Staten die omzetbelasting heffen volgens bet cumulatieve cas-
cadestelsel, mogen voor binnenlandse belastingen welke zij beffen op ingevoerde
produkten, of voor de teruggave, die zij verlenen bij de uitvoer van produkten,
gemiddelde percentages per produkt of groep van produkten vaststellen zonder
evenwel inbreuk te maken op de in de artikelen 95 en 96 genoemde beginselen.
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In de gevailen waarin de door een Lid-Staat vastgestelde gemiddelde
percentages niet in overeenstemming zijn met bovengenoemde beginselen, richt
de Commissie tot die Staat passende richtlijnen of beschikkingen.

ARTIKEL 98

Met betrekking tot andere belastingen dan de omzetbelasting, de accijnzen
en de overige indirecte belastingen mogen vrijsteUingen en teruggaven bij uitvoer
naar de andere Lid-Staten slechts worden verleend en compenserende be-
lastingen bij invoer uit de Lid-Staten slechts worden geheven, voor zover de
bedoelde maatregelen van tevoren voor een beperkte periode door de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie zijn
goedgekeurd.

ARTIKEL 99

De Commissie onderzoekt op welke wijze de wetgevingen van de ver-
schillende Lid-Staten met betrekking tot de omzetbelasting, de accijnzen en de
andere indirecte belastingen, met inbegrip van de compensatiemaatregelen welke
van toepassing zijn op de handel tussen de Lid-Staten, in het belang van de
gemeenschappelijke markt kunnen worden geharmoniseerd.

De Commissie dient voorstellen in bij de Raad die met eenparigheid van
stemmen besluit, onverminderd de bepalingen van de artikelen 100 en 101.
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Hoofdstuk 3

DE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN

ARTIKEL 100

De Raad stelt met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Com-
missie richtlijnen vast voor het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten welke rechtstreeks van invloed
zijn op de instelling of de werking van de gemeenschappelijke markt.

De Vergadering en het Economisch en Sociaal Comit6 worden geraad-
pleegd over de richtlijnen waarvan de uitvoering in 6n of meer Lid-Staten een
wijziging van wettelijke bepalingen zou medebrengen.

ARTIKEL 101

Ingeval de Commissie vaststelt dat een dispariteit tussen de wettelijke of
bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten de mededingingsvoorwaarden op
de gemeenschappelijke markt vervalst en zodoende een distorsie veroorzaakt
welke moet worden opgeheven, raadpleegt zij de betrokken Lid-Staten.

Indien deze raadpleging niet leidt tot overeenstemming waardoor de
betrokken distorsie wordt opgeheven, stelt de Raad, gedurende de eerste etappe
met eenparigheid en daarna met gekwalificeerde meerderheidvan stemmen op voor-
stel van de Commissie de voor dat doel noodzakelijke richtlijnen vast. De Com-
missie en de Raad kunnen alle andere dienstige maatregelen nemen welke dit
Verdrag voorziet.

ARTIKEL 102

1. Wanneer er aanleiding bestaat te vrezen dat de vaststelling of de wijziging
van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling een distorsie in de zin van het
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voorgaande artikel veroorzaakt, raadpleegt de Lid-Staat die daartoe wil over-
gaan, de Commissie. Na de Lid-Staten te hebben geraadpleegd, beveelt de
Commissie de betrokken Staten passende maatregelen aan om deze distorsie te
voorkomen.

2. Indien de Staat die nationale bepalingen wil vaststellen of wijzigen, niet
handelt overeenkomstig de aanbeveling welke de Commissie hem heeft gedaan,
kan bij toepassing van artikel 101 van de andere Lid-Staten niet worden ver-
langd dat zij hun nationale bepalingen wijzigen om deze distorsie op te heffen.
Indien de Lid-Staat die aan de aanbeveling van de Commissie geen gevolg heeft
gegeven, een distorsie veroorzaakt waarvan aleen hijzelf nadeel ondervindt, zijn
de bepalingen van artikel 101 niet van toepassing.
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TITEL II

Het economisch beleid

Hoofdstuk I

DE CONJUNCTUURPOLITJEK

ARTIKEL 103

1. De Lid-Staten beschouwen hun conjunctuurpolitiek als een aangelegen-
heid van gemeenschappelijk belang. Zij plegen met elkaar en met de Commisie
overleg omtrent de naar omstandigheden te nemen maatregelen.

2. Onverminderd de overige in dit Verdrag bepaalde procedures kan de Raad
met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie de naar omstandig-
heden passende maatregelen vaststellen.

3. In voorkomende gevallen stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen op voorstel van de Commissie de noodzakelijke richtlijnen vast
betreffende de wijze van toepassing der overeenkomstig lid 2 voorgeschreven
maatregelen.

4. De bij dit artikel bepaalde procedures zijn eveneens van toepassing in-
geval zich moeilijkheden voordoen in de voorziening van bepaalde produkten.
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Hoofdstuk 2

DE BETALINGSBALANS

ARTIKEL 104

Iedere Lid-Staat voert het economisch beleid, dat noodzakelijk is om het
evenwicht van zijn betalingsbalans in haar geheel te verzekeren en het vertrouwen
in zijn valuta te handhaven, waarbij hij zorg draagt voor een hoge graad van
werkgelegenheid en voor een stabiel prijspeil.

ARTIKEL 105

1. Ten einde de verwezenlijking van de in artikel 104 vermelde doeleinden
te vergemakkelijken, coordineren de Lid-Staten hun economisch beleid. Zij
brengen te dien einde een samenwerking tot stand tussen hun bevoegde dienst-
vakken en tussen hun centrale banken.

De Commissie draagt de Raad aanbevelingen voor om deze samenwerking
op gang te brengen.

2. Ten einde de coordinatie van bet monetair beleid der Lid-Staten in de
voile omvang, die nodig is voor de werking van de gemeenschappelijke markt, te
bevorderen, wordt een Monetair Comit6 van raadgevende aard ingesteld, dat tot
taak heeft 

I

- de monetaire en financiele toestand van de Lid-Staten en van de
Gemeenschap alsmede de algemene regeling van het betalingsverkeer der Lid-
Staten te volgen en ter zake regelmatig aan de Raad en aan de Commissie verslag
te doen.

- hetzij op verzoek van de Raad of van de Commissie, hetzij eigener
beweging adviezen aan deze instellingen uit te brengen.

De Lid-Staten en de Commissie benoemen ieder twee leden van bet Mone-
tair Comit6.
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ARTIKEL 106

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 het goederen-, diensten- en kapitaalverkeer, evenals de overmaking
van kapitaal en loon, toe te staan, voor zover het 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 bet bijzonder
zulks toelaten.

2. Voor zover de beperkingen in het goederen-, diensten- en kapitaalverkeer
slechts gelegen zijn in de daarmede verband houdende betalingen, worden, ter
geleidelijke opheffing van die beperkingen, de bepalingen van de hoofdstukken
inzake de afschaffing van de kwantitatieve beperkingen, de vrijmaking van de
diensten en bet vrije kapitaalverkeer, 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 I en 2 of door het
hoofdstuk inzake bet vrije kapitaalverkeer.

4. Indien nodig plegen de Lid-Staten met elkaar overleg omtrent de maat-
regelen 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 hoofdstuk.

ARTIKEL 107

1. Iedere Lid-Staat behandelt zijn wisselkoerspolitiek als een aangelegenheid
van gemeenschappelijk belang.

2. Indien een Lid-Staat in zijn wisselkoers cen wijziging aanbrengt die
niet beantwoordt aan de doeleinden genoemd in artikel 104 en die de mede-
dingingsvoorwaarden ernstig vervalst, kan de Commissie na raadpleging van
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het Monetair ComitA andere Lid-Staten machtigen, voor een strikt beperkte
periode de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de gevolgen van die
handelwijze te ondervangen; zij stelt de voorwaarden en de wijze van toe-
passing dier maatregelen vast.

ARTIKEL 108

1. In geval van moeilijkheden of ernstig dreigende moeilijkheden in de
betalingsbalans van een Lid-Staat, die voortvloeien hetzij uit het ontbreken van
het globaal 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 maat-
regelen welke hij overeenkomstig artikel 104 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.

Indien de door de Lid-Staat getroffen en de door de Commissie in over-
weging gegeven maatregelen niet voldoende blijken te zijn om de ondervonden
of dreigende moeilijkheden uit de weg te ruimen, doet de Commissie, na raad-
pleging van het Monetair Comit6, 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 ontwikke-
ling daarvan op de hoogte.

2. De Raad kent met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de weder-
zijdse 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 bet 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.



84 United Nations - Treaty Series 1958

Gedurende de overgangsperiode kan de wederzijdse bijstand bovendien
de vorm aannemen van bijzondere verlagingen van douanerechten of van ver-
ruiming van contingenten, ten einde een verhoging van de invoer uit het in
moeilijkheden verkerende land te bevorderen op voorwaarde dat de Staten die
deze maatregelen moeten treffen, hierin toestemmen.

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 machti-
ging intrekken en deze voorwaarden en wijze van toepassing wijzigen.

ARTIKEL 109

1. In geval van een plotselinge crisis in de betalingsbalans en indien een
besluit in de zin van artikel 108, lid 2, niet onmiddellijk wordt genomen, kan de
betrokken Lid-Staat te zijner bescherming de noodzakelijke vrijwaringsmaat-
regelen 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.

2. De Commissie en de andere Lid-Staten moeten van die vrijwarings-
maatregelen uiterlijk op het tijdstip van hun inwerkingtreding op de hoogte
worden gebracht. De Commissie kan de Raad wederzijdse bijstand overeen-
konistig artikel 108 aanbevelen.

3. Op advies van de Commissie en na raadpleging van het Monetair Comit6
kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten dat de
betrokken Staat bovenhedoelde vrijwaringsmaatregelen moet wijzigen, schorsen
of intrekken.
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Hoofdstuk 3

DE HANDELSPOLITIEK

ARTIKEL 110

Door tezamen een douane-unie op te richten, beogen de Lid-Staten een
bijdrage, in overeenstemyning met het gemeenschappelhjk belang, te leveren tot
een harmonische ontwikkeling van de wereldhandel, de geleidelijke afschaffing
van de beperkingen in het internationale handelsverkeer en de verlaging van de
tariefmuren.

Bij de gemeenschappelijke handelspolitiek wordt rekening gehouden met
de gunstige invloed die de afschaffing van de rechten tussen de Lid-Staten kan
uitoefenen op de toeneming van het vermogen tot mededinging van de onder-
nemingen dezer Staten.

ARTIKEL 111

Tijdens de overgangsperiode zijn, onverminderd de artikelen 115 en 116,
de volgende bepalingen van toepassing:

1. De Lid-Staten co6rdineren hun handelsbetrekkingen met derde landen
in dier voege dat na het verstrijken van de overgangsperiode de noodzakelijke
voorwaarden tot het voeren van een gemeenschappelijke politiek op het gebied
van de buitenlandse handel vervuld zijn.

De Commissie doet aan de Raad voorstellen met betrekking tot de tijdens
de overgangsperiode toe te passen procedure bij gemeenschappelijk optreden en
met betrekking tot de eenmaking van de handelspolitiek.

2. De Commissie doet aanbevelingen aan de Raad met het oog op de
onderhandelingen met derde landen over het gemeenschappelijk douanetarief.

De Raad machtigt de Commissie de onderhandelingen te openen.
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De Commissie voert deze onderhandelingen in overleg met een speciaal
comit6, door de Raad aangewezen om haar daarin bij te staan, en binnen het raam
van de richtlijnen welke de Raad haar kan verstrekken.

3. Bij de uitoefening van de bevoegdheden welke hem bij dit artikel zijn
verleend, besluit de Raad met eenparigheid gedurende de eerste twee etappes en
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen nadien.

4. De Lid-Staten nemen in overleg met de Commissie alle noodzakelijke
maatregelen, welke met name ten doel hebben geldende tariefakkoorden met
derde landen aan te passen ten einde de inwerkingtreding van het gemeen-
schappelijk douanetarief niet te vertragen.

5. De Lid-Staten stellen zich ten doel hun liberalisatielijsten ten opzichte
van derde landen of groepen van derde landen op een zo hoog mogelijk peil
onderling gelijk te maken. Hiertoe doet de Commissie aan de Lid-Staten alle
passende aanbevelingen.

Indien de Lid-Staten de kwantitatieve beperkingen ten aanzien van derde
landen opheffen of verminderen, zijn zij gehouden de Commissie tevoren daarvan
in kennis te stellen en de andere Lid-Staten op gelijke voet te behandelen.

ARTIKEL 112

1. Onverminderd de verplichtingen door de Lid-Staten aangegaan in het
kader van andere internationale organisaties, worden v66r het einde van de
overgangsperiode de steunregelingen, door de Lid-Staten bij uitvoer naar derde
landen toegepast, geleidelijk met elkaar in overeenstemming gebracht, in de
mate waarin zulks noodzakelijk is om te vermijden dat de mededinging tussen
de ondernemingen van de Gemeenschap wordt vervalst.

De Raad stelt met eenparigheid tot aan het einde van de tweede etappe
en met gekwalificeerde meerderheid van stemmen daarna, op voorstel van de
Commissie, de daartoe noodzakelijke richtlijnen vast.

2. Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op de teruggave van
douanerechten of heffingen van gelijke werking noch op de teruggave van in-
directe belastingen met inbegrip van omzetbelasting, accijnzen en andere in-
directe belastingen verleend bij de uitvoer van goederen van een Lid-Staat naar
een derde land, voor zover deze teruggaven niet hoger zijn dan de belastingen
welke al dan niet rechtstreeks op de uitgevoerde produkten drukten.



1958 Nations Unies - Recueil des Traites 87

ARTIKEL 113

1. Na afloop van de overgangsperiode wordt de gemeenschappelijke handels-
politiek gegrond op eenvormige beginselen met name wat betreft de tarief-
wijzigingen, het 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 voorstellen aan de Raad om over te gaan tot toepassing
van deze gemeenschappelijke handelspolitiek.

3. Indien moet worden onderhandeld over akkoorden met derde landen,
doet de Commissie aanbevelingen aan de Raad, die haar machtigt de vereiste
onderhandelingen te openen.

De Commissie voert deze onderhandelingen in overleg met een speciaal
comit6, door de Raad aangewezen om haar daarin bij te staan, en binnen het
raam van de richtlijnen welke de Raad haar kan verstrekken.

4. Bij de uitoefening van de bevoegdheden welke hem bij dit artikel zijn ver-
leend besluit de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 114

De akkoorden bedoeld in de artikelen 111, lid 2, en 113 worden namens
de Gemeenschap gesloten door de Raad die gedurende de eerste twee etappes
krachtens een met eenparigheid van stemmen genomen besluit handelt en
krachtens een met gekwalificeerde meerderheid van stemmen genomen besluit
daarna.

ARTIKEL 115

Ten einde te verzekeren dat de uitvoering der door elke Lid-Staat over-
eenkomstig dit Verdrag genomen handelspolitieke maatregelen niet wordt ver-
hinderd door het zich verleggen van het handelsverkeer of indien dispariteiten in
die maatregelen in een of meer Staten economische moeilijkheden medebrengen,
doet de Commissie aanbevelingen over de wijze waarop de overige Lid-Staten de
vereiste medewerking verlenen. Bij gebreke van dien machtigt zij de Lid-Staten
de noodzakelijke beschermende maatregelen te treffen, waarvan zij de voorwaar-
den en de wijze van toepassing vaststelt.
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In dringende gevallen kunnen de Lid-Staten gedurende de overgangs-
periode de noodzakelijke maatregelen zelf nemen en geven zij daarvan kennis
aan de overige Lid-Staten alsmede aan de Commissie, die kan besluiten dat de
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 en die
recht doen aan de noodzaak om de instelling van het gemeenschappelijke
douanetarief zoveel mogelijk te bespoedigen.

ARTIKEL 116

Voor alle vraagstukken die van bijzonder belang zijn voor de gemeen-
schappelijke markt treden de Lid-Staten, in het kader van de internationale
organisaties die een economisch karakter dragen, na het einde van de over-
gangsperiode nog slechts gezamenlijk op. De Commissie doet aan de Raad,
die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit, voorstellen betreffende
de draagwijdte en de uitvoering van dat gezameplijk optreden.

Gedurende de overgangsperiode plegen de Lid-Staten overleg ten einde
hun optreden op elkaar af te stemmen en, voor zover mogelijk, een gelijke
bouding aan te nemen.
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TITEL III

Sociale politiek

Hoofdstuk 1

SOCIALE BEPALINGEN

ARTIKEL 117

De Lid-Staten erkennen de noodzaak, verbetering van de levensstandaard

en van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers te bevorderen, zodat de

onderlinge aanpassing daarvan op de weg van de vooruitgang wordt mogelijk

gemaakt.

Zij zijn van mening dat een dergelijke ontwikkeling zal voortvloeien,
zowel uit de werking van de gemeenschappelijke markt waardoor de harmonisatie
der sociale stelsels zal worden bevorderd, als uit de in dit Verdrag bepaalde
procedures en het nader tot elkaar brengen van wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen.

ARTIKEL 118

Onverminderd de overige bepalingen van dit Verdrag en overeenkomstig
de algemene doelstellingen daarvan heeft de Commissie tot taak, tussen de Lid-

Staten een nauwe samenwerking op sociaal. gebied te bevorderen, met name op
het terrein

- van de werkgelegenheid,

- van het arbeidsrecht en de arbeidsvoorwaarden,

- van de beroepsopleiding en de voortgezette vorming,

- van de sociale zekerheid,

- van de bescherming tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten,

- van de arbeidshygiene,

- van het recht zich te organiseren in vakverenigingen en van collectieve
onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers.
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Te dien einde is de Commissie in nauw contact met de Lid-Staten werk-

zaam door het verrichten van studies, bet uitbrengen van adviezen en het organi-

seren van overleg zowel omtrent vraagstukken die zich voordoen op het nationale

plan als omtrent die welke de internationale organisaties raken.

Aivorens de in dit artikel bedoelde adviezen uit te brengen, raadpleegt

de Commissie het Economisch en Sociaal Comit6.

ARTIKEL 119

ledere Lid-Staat verzekert gedurende de eerste etappe en handhaaft

vervolgens de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke

en vrouwelijke werknemers voor gelijke arbeid.

Onder beloning in de zin van dit artikel dient te worden verstaan bet

gewone basis- of minimumloon of -salaris, en alle overige voordelen in geld of

in natura die de werkgever direct of indirect aan de werknemer uit hoofde van

zijn dienstbetrekking betaalt.

Gelijkheid van beloning zonder onderscheid naar kunne houdt in:

a) dat de beloning voor gelijke arbeid in stuldoon wordt vastgesteld op

basis van een zelfde maatstaf,

b) dat de beloning voor arbeid in tijdloon dezelfde is voor een zelfde

functie.

ARTIKEL 120

De Lid-Staten streven ernaar de bestaande gelijkwaardigheid van de

bepalingen omtrent betaalde vakantie te handhaven.

ARTIKEL 121

De Raad kan na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comit6 met

eenparigheid van stemmen de Commissie belasten met taken betreffende de

uitvoering van gemeenschappelijke maatregelen, met name inzake de sociale

zekerheid van de migrerende werknemers bedoeld in de artikelen 48 tot en met 51.
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ARTIKEL 122

In haar jaarverslag aan de Vergadering wijdt de Commissie een afzon-
derlijk hoofdstuk aan de ontwikkeling van de sociale toestand in de Gemeenschap.

De Vergadering kan de Commissie verzoeken verslagen op te stellen over
bijzondere vraagstukken inzake de sociale toestand.
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Hoofdstuk 2

HET EUROPEES SOCIAAL FONDS

ARTIKEL 123

Ten einde de werkgelegenheid voor de werknemers in de gemeenschappe-
lijke markt te verbeteren en zodoende bij te dragen tot verhoging van de levens-
standaard, wordt in het kader van de volgende bepalingen een Europees Sociaal
Fonds opgericht dat tot taak heeft binnen de Gemeenschap de tewerkstelling
te vergemakkelijken en de geografische en beroepsmobiliteit van de werk-
nemers te bevorderen.

ARTIKEL 124

Het beheer van het Fonds berust bij de Commissie.

De Commissie wordt in deze taak bijgestaan door een comit6 dat onder
het voorzitterschap staat van een lid van de Commissie en samengesteld is uit
vertegenwoordigers van de regeringen en van de vakverenigingen van werk-
nemers en van werkgevers.

ARTIKEL 125

1. Op verzoek van een Lid-Staat vergoedt het Fonds in het kader van de bij
artikel 127 bedoelde regeling 50% der uitgaven welke door die Staat of door een
publiekrechtelijk lichaam na de inwerkingtreding van dit Verdrag zijn gedaan:

a) om aan werknemers produktieve nieuwe werkgelegenheid te ver-
schaffen door

- herscholing,

- vergoedingen voor verplaatsingskosten,
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b) om steun te verlenen ten gunste van werknemers wier werkgelegenheid
geheel of gedeeltelijk wordt ingekrompen of tijdelijk opgeheven ten gevolge van
een overschakeling van de onderneming op andere produktie, ten einde hun be-
loning op hetzelfde peil te houden totdat zij wederom volledig tewerk worden
gesteld.

2. De bijdrage van het Fonds in de kosten van herscholing is afhankelijk van
de voorwaarde dat de werkloze werknemers slechts konden worden tewerk-
gesteld in een nieuw beroep en dat zij gedurende ten minste zes maanden een
produktieve betrekking hebben gevonden in het beroep waarvoor zij herschoold
zijn.

De bijdrage in de vergoedingen voor verplaatsingskosten is afhankelijk
van de voorwaarde dat de werkloze werknemers genoodzaakt waren binnen de
Gemeenschap van woonplaats te veranderen en in hun nieuwe verblijfplaats
gedurende ten minste zes maanden, een produktieve betrekking hebben gevonden.

De bijdrage verleend ten gunste van de werknemers in geval van over-
schakeling van een onderneming is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

a) dat de betrokken werknemers gedurende ten minste zes maanden
wederom volledig zijn tewerkgesteld in die onderneming,

b) dat de belanghebbende regering vooraf een door de betrokken onder-
neming opgesteld plan heeft ingediend inzake de overschakeling in kwestie en de
financiering daarvan en

c) dat de Comnissie aan dit plan tot overschakeling vooraf haar goed-
keuring heeft gegeven.

ARTIKEL 126

Na het verstrijken van de overgangsperiode kan de Raad op advies van
de Commissie en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comit6 en van
de Vergadering

a) met gekwalificeerde meerderheid van stemmen bepalen dat de bij
artikel 125 bedoelde bijdragen geheel of gedeeltelijk niet meer zullen worden
verleend,

b) met eenparigheid van stemmen de nieuwe taken vaststellen die aan het
Fonds kunnen worden toevertrouwd in het kader van zijn opdracht als om-
schreven in artikel 123.
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ARTIKEL 127

Op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Economisch en
Sociaal Comit6 en van de Vergadering stelt de Raad met gekwalificeerde meerder-
heid van stemmen de voorschriften vast welke noodzakelijk zijn voor de uit-
voering van de artikelen 124 tot en met 126; hij bepaalt met name de wijze van
toepassing daarvan zowel met betrekking tot de voorwaarden waaronder de bij-
dragen uit het Fonds worden verleend overeenkomstig artikel 125, als inzake de
groepen van ondernemingen aan welker werknemers de bij artikel 125, alinea 1 b),
bedoelde bijdragen ten goede komen.

ARTIKEL 128

Op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Economisch en
Sociaal Comit6 stelt de Raad de algemene beginselen vast voor de toepassing
van een gemeenschappelijk beleid met betrekking tot de beroepsopleiding dat
kan bijdragen tot een harmonische ontwikkeling zowel van de nationale
economiein als van de gemeenschappelijke markt.
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TITEL IV

De Europese Investeringsbank

ARTIKEL 129

Er wordt een Europese Investeringsbank opgericht, welke rechtspersoon-
lijkheid bezit.

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 130

De Europese Investeringsbank heeft tot taak, met een beroep op de
kapitaalmarkten 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 nit 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 elk 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 gefinan-
cierd nit de verschillende middelen welke in elk van de Lid-Staten voorhanden
zijn.
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VIERDE DEEL

De associatie

van de landen en gebieden overzee
ARTIKEL 131

De Lid-Staten komen overeen de niet-Europese landen en gebieden welke
bijzondere betrekkingen onderhouden met Belgie, Frankrijk, Italie en Nederlandj
te associ~ren met de Gemeenschap. Die landen en gebieden hierna genoemd
,,landen en gebieden" worden opgenoemd in een lijst die als bijlage IV aan dit
Verdrag is gehecht.

Doel van de associatie is het bevorderen van de economische en sociale

ontwikkeling der landen en gebieden en de totstandbrenging van nauwe econo-
mische betrekkingen tussen hen en de Gemeenschap in haar geheel.

Overeenkomstig de in de preambule van dit Verdrag neergelegde beginse-
len moet de associatie in de eerste plaats de mogelijkheid scheppen de belangen
en de voorspoed van de inwoners van die landen en gebieden te bevorderen, ten
einde hen te brengen tot de economische, sociale en culturele ontwikkeling welke
zij verwachten.

ARTIKEL 132

Door di associatie worden de volgende doeleinden nagestreefd:

1. De Lid-Staten passen op hun handelsverkeer met de landen en gebieden
de regeling toe welke zij krachtens dit Verdrag tegenover elkaar zijn aangegaan.

2. leder land of gebied past op zijn handelsverkeer met de Lid-Staten en de
andere landen en gebieden de regeling toe die het toepast op de Europese Staat
waarmede het bijzondere betrekkingen onderhoudt.

3. De Lid-Staten dragen bij in de investeringen welke vereist zijn voor de
geleidelijke ontwikkeling van die landen en gebieden.

4. Voor de door de Gemeenschap gefinancierde investeringen staat de deel-
neming in aanbestedingen en leveranties onder gelijke voorwaarden open voor
alle onderdanen en rechtspersonen van de Lid-Staten en van de landen en
gebieden.
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5. In de betrekkingen tussen de Lid-Staten en de landen en gebieden wordt
het recht van vestiging van de onderdanen en rechtspersonen op voet van non-
discriminatie geregeld overeenkomstig de bepalingen en met toepassing van de
procedures, bepaald in het hoofdstuk betreffende het recht van vestiging, be-
houdens de krachtens artikel 136 vastgestelde bijzondere bepalingen.

ARTIKEL 133

1. De goederen van oorsprong uit de landen en gebieden delen bij hun invoer
in de Lid-Staten in de algehele afschaffing van douanerechten die overeenkomstig
de bepalingen van dit Verdrag tussen de Lid-Staten geleidelijk plaatsvindt.

2. Bij invoer in elk land en gebied worden de douanerechten op goederen uit
de Lid-Staten en uit de andere landen en gebieden geleidelijk opgeheven overeen-
komstig de bepalingen van de artikelen 12, 13, 14, 15 en 17.

3. De landen en gebieden kunnen evenwel douanerechten heffen welke in
overeenstemming zijn met de eisen van hun ontwikkeling en de behoeften van
hun industrialisatie, of welke van fiscale aard zijn en ten doel hebben in hun
begrotingsmiddelen te voorzien.

De in vorenstaande alinea bedoelde rechten-worden echter geleidelijk
teruggebracht tot het peil van de invoerrechten welke worden geheven op pro-
dukten uit de Lid-Staat waarmede elk land of gebied bijzondere betrekkingen
onderhoudt. De percentages en het ritme der in dit Verdrag bedoelde verlagingen
zijn van toepassing op het verschil tussen het recht op het produkt van herkomst
uit de Lid-Staat die met het land of gebied bijzondere betrekkingen onderhoudt,
en het recht bij invoer in het land of gebied op een gelijk produkt van herkomst
uit de Gemeenschap.

4. Lid 2 is niet van toepassing op landen en gebieden die uit hoofde van de
bijzondere internationale verplichtingen waaraan zij zijn onderworpen, reeds bij
de inwerkingtreding van dit Verdrag een non-discriminatoir douanetarief toe-
passen.

5. De instelling of wijziging van douanerechten op de in de landen en ge-
bieden ingevoerde goederen mag noch in reclite noch in feite aanleiding geven tot
een rechtstreekse of zijdelingse discriminatie tussen de importen uit de onder-
scheidene Lid-Staten.
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ARTIKEL 134

Indien het peil van de rechten, toepasselijk op goederen van herkomst uit

een derde land, bij invoer in een land of gebied van dien aard is dat, als gevolg

van de toepassing der bepalingen van artikel 133, lid 1, het handelsverkeer zich

ten nadele van een der Lid-Staten kan verleggen kan deze Staat de Commissie

verzoeken, aan de overige Lid-Staten de maatregelen voor te stellen welke nood-

zakelijk zijn om deze toestand te verhelpen.

ARTIKEL 135

Behoudens de bepalingen betreffende de volksgezondheid, de openbare

veiligheid en de openbare orde, zal het vrije verkeer van werknemers uit de landen

en gebieden binnen de Lid-Staten en van werknemers uit de Lid-Staten binnen

de landen en gebieden worden geregeld door later te sluiten overeenkomsten,

waarvoor eenstemmigheid van de Lid-Staten is vereist.

ARTIKEL 136

Voor een eerste periode van vijf jaar na de inwerkingtreding van dit Ver-

drag bepaalt een aan dit Verdrag gehechte Toepassingsovereenkomst de wijze van

toepassing en de procedure van de associatie tussen de landen en gebieden

enerzijds en de Gem eenschap anderzijds.

V66r de afloop van de in vorenstaande alinea genoemde Overeenkomst

stelt de Raad op basis van de bereikte resultaten en van de in dit Verdrag neer-

gelegde beginselen met eenparigheid van stemmen de bepalingen vast voor een

nieuwe periode.



1958 Nations Unies - Recuei des Traite's 99

VIJFDE DEEL

De instellingen van de Gemeenschap

TITEL I

Bepalingen inzake de instellingen

Hoofdstuk 1

DE INSTELLINGEN

Eerste afdeling

De Vergadering

ARTIKEL 137

De Vergadering, bestaande uit vertegenwoordigers van de volkeren van
de Staten die in de Gemeenschap zijn verenigd, oefent de haar door dit Verdrag
verleende bevoegdheden om te beraadslagen en te besluiten, alsmede om toezicht
uit te oefenen, uit.

ARTIKEL 138

1. De Vergadering bestaat uit afgevaardigden die de Parlementen uit hun
midden aanwijzen volgens de door iedere Lid-Staat vastgestelde procedure.

2. Het aantal afgevaardigden is als volgt vastgesteld:

Belgii ................. 14
Duitsland .............. 36
Frankrijk ............ 36
Italie .................. 36
Luxemburg ............. 6
Nederland ............. 14

3. De Vergadering stelt ontwerpen op voor bet houden van rechtstreekse
algemene verkiezingen volgens een in alle Lid-Staten eenvormige procedure.
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De Raad stelt met eenparigheid van stemmen de desbetreffende bepalin-

gen vast, waarvan hij de aanneming door de Lid-Staten overeenkomstig hun

onderscheidene grondwettelijke bepalingen aanbeveelt.

ARTIKEL 139

De Vergadering houdt jaarlijks een zitting. Zij komt van rechtswege de

derde dinsdag van oktober bijeen.

De Vergadering kan in buitengewone zitting bijeenkomen op verzoek van

de meerderheld harer leden, van de Raad, of van de Commissie.

ARTIKEL 140

De Vergadering kiest uit haar midden haar voorzitter en haar bureau.

De leden van de Commissie kunnen alle vergaderingen bijwonen en

worden op hun verzoek in naam van de Commissie gehoord.

De Commissie antwoordt mondeling of schriftelijk op de haar door de
Vergadering of door de leden daarvan gestelde vragen.

De Raad wordt door de Vergadering gehoord volgens de bepalingen, welke
hij in zijn reglement van orde vaststelt.

ARTIKEL 141

Voor zover in dit Verdrag niet anders is bepaald, besluit de Vergadering
met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Het reglement van orde bepaalt het quorum.

ARTIKEL 142

De Vergadering stelt haar reglement van orde vast bij meerderheid van
stemmen van haar leden.

De handelingen van de Vergadering worden overeenkomstig de bepalingen
van dat reglement bekendgemaakt.
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ARTIKEL 143

De Vergadering beraadslaagt in openbare zitting over het algemene jaar-

verslag, dat haar door de Commissie wordt voorgelegd.

ARTIKEL 144

Wanneer aan de Vergadering een motie van afkeuring betreffende het
beleid van de Commissie wordt voorgelegd, kan de Vergadering zich over deze

motie niet eerder uitspreken dan ten minste drie dagen nadat de motie is inge-

diend en slechts bij openbare stemming.

Indien de motie van afkeuring is aangenomen met een meerderheid van
twee derden der uitgebrachte stemmen en tevens bij meerderheid van de leden

der Vergadering, moeten de leden van de Commissie gezamenlijk aftreden. Zij
blijven de lopende zaken behartigen tot in hun vervanging is voorzien overeen-

komstig artikel 158.

Tweede afdeling

De Raad

ARTIKEL 145

Ter bereiking van de doelstellingen van
de bepalingen daarvan

dit Verdrag en overeenkomstig

- draagt de Raad zorg voor de coordinatie van het algemeen economisch
beleid van de Lid-Staten,

- heeft de Raad beslissingsbevoegdheid.

ARTIKEL 146

De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten. Iedere re-
gering vaardigt een van haar leden af.

Het voorzitterschap wordt door de leden van de Raad in de alfabetische
volgorde der Lid-Staten bij toerbeurt uitgeoefend voor de tijd van zes maanden.
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ARTIKEL 147

De Raad wordt door zijn voorzitter, op diens initiatief, op initiatief van
een van zijn leden of van de Commissie, in vergadering bijeengeroepen.

ARTIKEL 148

1. Voor zover in dit Verdrag niet anders is bepaald, neemt de Raad zijn be-
sluiten met volstrekte meerderheid van stemmen van zijn leden.

2. Voor de besluiten van de Raad, waarvoor een gekwalificeerde meerderheid
is vereist, worden de stemmen der leden als volgt gewogen:

Belgii .................. 2
Duitsland ............... 4
Frankrijk ................ 4
Italie ................... 4
Luxemburg ............... 1
Nederland ............... 2

De besluiten komen tot stand wanneer zij ten minste

- twaalf stemmen hebben verkregen, ingeval zij krachtens dit Verdrag

moeten worden genomen op voorstel van de Commissie,

- twaalf stemmen hebben verkregen waarbij ten minste vier leden voor-

stemmen, in de overige gevallen.

3. Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden
vormt geen beletsel voor bet aannemen .der besluiten van de Raad waarvoor
eenparigheid van stemmen is vereist.

ARTIKEL 149

Wanneer op grond van dit Verdrag een besluit van de Raad wordt ge-
nomen op voorstel van de Commissie, kan de Raad slechts met eenparigheid van
stemmen een besluit nemen dat van dit voorstel afwijkt.

Zolang de Raad geen besluit heeft genomen, kan de Commissie haar oor-
spronkelijk voorstel wijzigen, met name ingeval de Vergadering omtrent dit
voorstel is geraadpleegd.
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ARTIKEL 150

Ieder lid van de Raad kan slechts door U6n ander lid worden gemachtigd

om namens hem te stemmen.

ARTIKEL 151

De Raad stelt zijn reglement van orde vast.

Dit reglement kan voorzien in de oprichting van een comit6 samengesteld

uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten. De Raad bepaalt de taak en de be-

voegdheid van dit comit6.

ARTIKEL 152

De Raad kan de Commissie verzoeken, alle studies die hij wenselijk acht

ter verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstelingen te verrichten en

hem alle ter zake dienende voorstellen te doen.

ARTIKEL 153

De Raad stelt, na advies van de Commissie, het statuut vast van de

comit6s welke in dit Verdrag zijn bedoeld.

ARTIKEL 154

De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen 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.
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Derde afdeling

De Commissie

ARTIKEL 155

Ten einde de werking en de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt

te verzekeren

- ziet de Commissie toe op de toepassing zowel van de bepalingen van
dit Verdrag als van de bepalingen welke de instellingen krachtens dit Verdrag

vaststellen,

- doet de Commissie aanbevelingen of brengt zij adviezen uit over de in

dit Verdrag behandelde onderwerpen, indien het Verdrag dit uitdrukkelijk

voorschrijft of indien zij dit noodzakelijk acht,

- heeft de Commissie een eigen beslissingsbevoegdheid en werkt zij

mede aan de totstandkoming van de handelingen van de Raad en van de Ver-
gadering overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag,

- oefent de Commissie de bevoegdheden uit welke de Raad haar ver-

leent ter uitvoering van de regels die hij stelt.

ARTIKEL 156

Jaarlijks, ten minste 66n maand v66r de opening van de zitting van de
Vergadering, publiceert de Commissie een algemeen verslag over de werkzaam-

heden van de Gemeenschap.

ARTIKEL 157

1. De Commissie bestaat nit negen leden, die op grond van hun algemene be-

kwaamheid 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.
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In de Commissie mogen niet meer dan twee leden van dezelfde nationali-
teit zitting hebben.

2. De leden van de Commissie oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit
in het algemeen belang van de Gemeenschap.

Bij de vervulling van hun plichten 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. ledere Lid-Staat verbindt
zich, dit karakter te eerbiedigen en niet te tracbten de leden van de Commissie
te beinvloeden bij de uitvoering van hun taak.

De leden van de Commissie mogen gedurende hun ambtsperiode geen an-
dere 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 be-
paalde functies of voordelen na afloop van die ambtsperiode. Ingeval deze ver-
plichtingen 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 160 of verval van het recht op pensioen of van andere, daarvoor in de
plaats tredende voordelen kan uitspreken.

ARTIKEL 158

De leden van de Commissie worden in onderlinge overeenstemming door
de regeringen der Lid-Staten benoemd.

Hun mandaat duurt vier jaar. Zij zijn herbenoembaar.

ARTIKEL 159

Behalve door periodieke vervanging of door overlijden eindigt de ambts-
vervulling van een lid van de Commissie door vrijwillig ontslag of ontslag ambts-
halve.

De betrokkene wordt vervangen voor de verdere duur van het mandaat.
De Raad kan met eenparigheid van stemmen vaststellen dat er geen reden voor
vervanging is.

Behoudens in geval van ontslag ambtshalve als bepaald in artikel 160,
blijven de leden van de Commissie in functie totdat in hun vervanging is voorzien.
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ARTIKEL 160

Op verzoek van de Raad of van de Commissie kan elk lid van de Commis-
sie dat niet meer aan de eisen voor de uitoefening van zijn ambt voldoet of op
ernstige wijze is tekort geschoten, door het Hof van Justitie van zijn ambt ont-
heven worden verklaard.

In zodanig geval kan de Raad hem, met eenparigheid van stemmen, bij
wijze van voorlopige maatregel, in zijn ambt schorsen en in zijn vervanging voor-
zien, totdat het Hof van Justitie zich heeft uitgesproken.

Op verzoek van de Raad of van de Commissie kan het Hof van Justitie
hem bij wijze van voorlopige maatregel in zijn ambt schorsen.

ARTIKEL 161

De voorzitter en de twee vice-voorzitters van de Commissie worden voor
twee jaar aangewezen uit haar leden op dezelfde wijze als is bepaald voor de

benoeming van de leden van de Commissie. Zij zijn herbenoembaar.

Behalve in geval van een algehele vernieuwing, geschiedt de aanwijzing na
raadpleging van de Commissie.

In geval van ontslag of overlijden worden de voorzitter en de vice-voor-
zitters voor de verdere duur van hun mandaat vervangen overeenkomstig de
bepalingen van de eerste alinea.

ARTIKEL 162

De Raad en de Commissie raadplegen elkaar en regelen 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
zullen 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 regle-

ment van orde bepaalde aantal leden aanwezig is.
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Vierde afdeling

Het Hof van Justitie

ARTIKEL 164

Het Hof van Justitie verzekert de eerbiediging van het recht bij de uit-

legging en toepassing van dit Verdrag.

ARTIKEL 165

Het Hof van Justitie bestaat uit zeven 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.

In alle zaken die aanhangig zijn gemaakt door een Lid-Staat of door een

instelling van de Gemeenschap, alsmede in alle krachtens artikel 177 aan het

Hof voorgelegde prejudicile geschillen, beslist het Hof van Justitie in voltallige

zitting.

Indien het Hof van Justitie zulks verzoekt, kan de Raad met eenparigheid

van stemmen het aantal rechters verhogen en de tweede en de derde alinea van

dit artikel alsmede de tweede alinea van artikel 167 voor zover nodig aanpassen.

ARTIKEL 166

Het Hof van Justitie wordt bijgestaan door twee advocaten-generaal.

De advocaat-generaal heeft tot taak, in het openbaar in volkomen onpar-

tijdigheid en onafhankelijkheid met redenen omklede conclusies te nemen aan-

gaande zaken welke aan het Hof van Justitie zijn voorgelegd, ten einde dit ter

zijde te staan bij de vervulling van zijn taak, gelijk deze is omschreven in artikel 164.

Indien het Hof van Justitie zulks verzoekt, kan de Raad met eenparigheid

van stemmen het aantal advocaten-generaal verhogen en de derde alinea van

artikel 167 voor zover nodig aanpassen.
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ARTIKEL 167

De rechters en de advocaten-generaal, gekozen uit personen die alle waar-

borgen voor onafhankelijkheid bieden en aan alle gestelde eisen voldoen om in

hun onderscheidene landen de hoogste rechterlijke ambten te bekieden, of die

bekend staan als kundige rechtsgeleerden, worden in onderlinge overeenstemming

door de regeringen van de Lid-Staten voor zes jaar benoemd.

Om de drie jaar vindt een gedeeltelijke vervanging van de rechters plaats.

Deze heeft beurtelings betrekking op drie en op vier rechters. De drie rechters die

aan het einde van de eerste periode van drie jaar moeten aftreden, worden door

het lot aangewezen.

Om de drie jaar vindt een gedeeltelijke vervanging van de advocaten-

generaal plaats. De advocaat-generaal die aan het einde van de eerste periode van
drie jaar moet aftreden, wordt door het lot aangewezen.

De aftredende rechters en advocaten-generaal zijn herbenoembaar.

De rechters kiezen uit hun midden voor drie jaar de president van het Hof

van Justitie. Hij is herkiesbaar.

ARTIKEL 168

Het Hof van Justitie benoemt zijn griffier en bepaalt diens positie.

ARTIKEL 169

Indien de Commissie van oordeel is dat een Lid-Staat een van de krachtens

dit Verdrag op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen, brengt zij dien-

aangaande een met redenen omkeed advies uit, na deze Staat in de gelegenheid

te hebben gesteld zijn opmerkingen te maken.

Indien de betrokken Staat dit advies niet binnen de door de Commissie

vastgestelde termijn opvolgt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het

Hof van Justitie.

ARTIKEL 170

Elk van de Lid-Staten kan zich wenden tot het Hof van Justitie, indien

hij van mening is dat een andere Lid-Staat een van de krachtens dit Verdrag op

hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.
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Voordat een Lid-Staat tegen een andere Lid-Staat een klacht indient op
grond van een beweerde schending van de verplichtingen welke krachtens dit
Verdrag op deze laatste rusten, moet hij deze klacht aan de Commissie voor-
leggen.

De Commissie brengt een met redenen omkeed advies uit nadat aan de
betrokken Staten de gelegenheid is gegeven om over en weer schriftelijk en
mondeling opmerkingen te maken.

Indien de Commissie binnen drie maanden na indiening van de klacht geen
advies heeft uitgebracht, kan desniettemin de klacht bij het Hof van Justitie
worden ingediend.

ARTIKEL 171

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.

ARTIKEL 172

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.

ARTIKEL 173

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 be-
treft. Te dien einde is het 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 uit-
voeringsregeling daarvan, dan wel wegens misbruik van bevoegdheid.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan onder dezelfde voorwaarden be-
roep instellen tegen de tot hem gerichte beschikkingen, alsmede tegen beschik-
kingen die, hoewel genomen in de vorm van een verordening, of van een beschik-
king gericht tot een andere persoon, hem rechtstreeks en individueel raken.

Het in dit artikel bedoelde beroep moet worden ingesteld binnen twee
maanden te rekenen, al naar het geval, van de dag van bekendmaking van de
handeling, van die van kennisgeving aan de verzoeker of, bij gebreke daarvan,
van de dag waarop de verzoeker van de handeling heeft kennis gekregen.
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ARTIKEL 174

Indien het beroep gegrond is, wordt de betwiste handeling door het Hof
van Justitie nietig verklaard.

Wat echter de verordeningen betreft, wijst het Hof van Justitie, zo bet dit
nodig oordeelt, die gevolgen van de vernietigde verordening aan, welke als ge-
handhaafd moeten worden beschouwd.

ARTIKEL 175

Ingeval de Raad of de Commissie, in strijd met dit Verdrag, nalaat een
besluit te nemen, kunnen de Lid-Staten en de overige instellingen van de Ge-
meenschap zich wenden tot het Hof van Justitie om deze schending te doen vast-
stellen.

Dit beroep is slechts ontvankelijk indien de betrokken instelling vooraf tot
handelen is uitgenodigd. Indien deze instelling na twee maanden, te rekenen van
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
bet 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.

ARTIKEL 176

De instelling welke de vernietigde handeling heeft verricht of elker nalatig-
heid strijdig met dit Verdrag is verklaard, is gehouden de maatregelen te nemen,
welke nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie.

Deze verplichting geldt onverminderd die, welke kan voortvloeien uit de
toepassing van de tweede alinea van artikel 215.

ARTIKEL 177

Het Hof van Justitie is bevoegd, bij wijze van prejudiciile beslissing, een
uitspraak te doen

a) over de uitlegging van dit Verdrag,

b) over de geldigheid en de uitlegging van de door de instellingen van de
Gemeenschap verrichte handelingen,
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c) over de uitlegging van de statuten van bij besluit van de Raad inge-
stelde 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 natio-
nale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie gehouden zich tot
het Hof van Justitie te wenden.

ARTIKEL 178

Het Hof van Justitie is bevoegd kennis te nemen van geschillen over de
vergoeding van de in de tweede alinea van artikel 215 bedoelde schade.

ARTIKEL 179

Het Hof van Justitie is bevoegd, uitspraak te doen in elk geschil tussen de
Gemeenschap en haar personeelsleden, binnen de grenzen en onder de voor-
waarden vastgesteld in het statuut of voortvloeiende uit de regeling welke voor
hen toepasselijk is.

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 Investeringsbank. 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 Bank. 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;
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c) de besluiten van de Raad van Bewind van de Bank. 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 vorm-
voorschriften bedoeld in artikel 21, leden 2, 5, 6 en 7, van de Statuten van de
Investeringsbank.

ARTIKEL 181

Het Hof van Justitie is bevoegd, uitspraak te doen krachtens een arbitrage-
beding vervat in een door of namens de Gemeenschap gesloten publiekrechte-
lijke of privaatrechtelijke overeenkomst.

ARTIKEL 182

Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te doen in elk geschil tussen
Lid-Staten dat met de materie van dit Verdrag verband houdt, indien dit geschil
hem krachtens een compromis wordt voorgelegd.

ARTIKEL 183

Behoudens de bevoegdheid die bij dit Verdrag aan het Hof van Justitie
wordt verleend, zijn de geschillen waarin de Gemeenschap partij is, niet uit dien
hoofde onttrokken aan de bevoegdheid van de nationale rechterlijke instanties.

ARTIKEL 184

ledere partij kan, ook al is de in de derde alinea van artikel 173 bedoelde
termijn verstreken, naar aanleiding van een geschil waarbij een verordening van
de Raad of van de Commissie in het geding is, de in de eerste alinea van artikel 173
bedoelde middelen aanvoeren om voor het Hof van Justitie de niet-toepasselijk-
heid van deze verordening in te roepen.

ARTIKEL 185

Een bij het Hof van Justitie ingesteld beroep heeft geen schorsende wer-
king. Het Hof van Justitie kan echter, indien het van oordeel is dat de omstandig-
heden zulks vereisen, opschorting van de uitvoering van de bestreden handeling
gelasten.
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ARTIKEL 186

Het Hof van Justitie kan in zaken welke bij dit college aanhangig zijn ge-
maakt, de noodzakelijke voorlopige maatregelen gelasten.

ARTIKEL 187

De arresten van het Hof van Justitie zijn uitvoerbaar overeenkomstig de
bepalingen van artikel 192.

ARTIKEL 188

Het Siatuut van het Hof van Justitie wordt vastgesteld bij een afzonderlijk
protocol.

Het Hof van Justitie stelt zijn reglement voor de procesvoering vast, dat
met eenparigheid van stemmen door de Raad moet worden goedgekeurd.
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Hoofdstuk 2

BEPALINGEN WELKE VERSCHEIDENE INSTELLINGEN GEMEEN HEBBEN

ARTIKEL 189

Voor de vervulling van hun taak stellen de Raad en de Commissie ver-
ordeningen en richtlijnen vast, geven beschikkingen en brengen aanbevelingen of
adviezen uit, onder de in dit Verdrag vervatte voorwaarden.

Een verordening heeft cen algemene strekking. Zij is verbindend in al haar
onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het 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.

ARTIKEL 190

De verordeningen, richtlijnen en beschikkingen van de Raad en van de
Commissie worden met redenen onkleed en verwijzen naar de voorstellen of ad-
viezen welke krachtens dit Verdrag moeten worden gevraagd.

ARTIKEL 1.91

De verordeningen worden bekendgemaakt in het Publikatieblad van de

Gemeenschap. Zij treden in werking op de in de verordeningen bepaalde datum of,
bij gebreke daarvan, op de twintigste dag volgende op die van hun bekendmaking.
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Van de richtlijnen en de beschikkingen wordt kennis gegeven aan hen tot
wie zij zijn gericht; zij worden door deze kennisgeving van kracht.

ARTIKEL 192

De beschikkingen van de Raad of van de Commissie welke voor natuurlijke
of rechtspersonen, met uitzondering van de Staten, een geldelijke verplichting
inhouden, vormen executoriale titel.

De tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen van burgerlijke
rechtsvordering die van kracht zijn in de Staat op welks grondgebied zij plaats-
vindt. De formulv van tenuitvoerlegging wordt, zonder andere controle dan de
verificatie van de authenticiteit van de titel, aangebracht door de nationale
autoriteit die door de regering van elke Lid-Staat daartoe wordt aangewezen.
Van de aanwijzing geeft zij kennis aan de Commissie en aan het Hof van Justitie.

Nadat de bedoelde formaliteiten op verzoek van de belanghebbende zijn
vervuld, kan deze de tenuitvoerlegging volgens de nationale wetgeving voort-
zetten door zich rechtstreeks te wenden tot de bevoegde instantie.

De tenuitvoerlegging kan niet worden geschorst dan krachtens een be-
schikking van het Hof van Justitie. Evenwel behoort het toezicht op de regel-
matigheid van de wijze van tenuitvoerlegging tot de bevoegdheid van de
nationale rechterlijke instanties.
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Hoofcdstuk 3

HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITA

ARTIKEL 193

Er wordl een Economisch en Sociaal Comit6 van raadgevende aard inge-
steld.

Het Comit6 bestaat uit vertegenwoordigers van alle sectoren van bet eco-
nomische en sociale leven, met name van de producenten, landbouwers, vervoer-
ders, werknemers, handelaren en ambachtslieden, van de vrije beroepen en van
het algemeen belang.

ARTIKEL 194

Het aantal leden van het Comit6 is als volgt vastgesteld:

Belgie ................ 12

Duitsland ............ 24

Frankrijk ............. 24

Itali ................ 24

Luxemburg ............ 5

Nederland ............ 12

De leden van het Comit6 worden door de Raad met eenparigheid van stem-
men voor vier jaar benoemd. Zij zijn herbenoembaar.

De leden worden benoemd in hun persoonlijke hoedanigheid en mogen niet
gebonden zijn door enig imperatief mandaat.
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ARTIKEL 195

1. Met het oog op de benoeming van de leden van het Comit6, zendt elke Lid-

Staat aan de Raad een lijst waarop tweemaal zoveel kandidaten voorkomen als er
zetels toegekend zijn voor zijn onderdanen.

Bij de samenstelling van bet Comit6 moet rekening worden gehouden met
de noodzaak, aan de verschillende sectoren van het economische en sociale leven

een passende vertegenwoordiging te verzekeren.

2. De Raad raadpleegt de Commissie. Hij kan de mening vragen van de
Europese organisaties die rtep:-esentatief zijn voor de verschillende economiseche

en sociale sectoren welke belang hebben bij de activiteit van de Gemeensechap.

ARTIKEL 196

Het Comit6 kiest, voor een periode van twee jaar, uit zijn midden zijn voor-

zitter en zijn bureau.

.Het stelt zijn reglement van orde vast en onderwerpt dit aan de goed-

keuring van de Raad; deze goedkeuring dient met eenparigheid van stemmen te

worden gegeven.

Het Comit6 wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen op verzoek van de

Raad of van de Commissie.

ARTIKEL 197

Het Comit6 omvat gespecialiseerde afdelingen voor de voornaamste

terreinen waarop dit Verdrag van toepassing is.

Het omvat met name een afdeling voor de landbouw en een afdeling voor
het vervoer, welke onderwerpen worden geregeld door de bijzondere bepalingen

van de titels betreffende de landbouw en bet vervoer.

De gespecialiseerde afdelingen verrichten hun werkzaamheden binnen het
raam van de algemene bevoegdheden van het Comit6. De gespecialiseerde af-

delingen kunnen niet buiten het Comit6 om worden geraadpleegd.

Binnen bet Comit6 kunnen voorts sub-comit6s worden ingesteld om over

bepaalde onderwerpen of op bepaalde gebieden ontwerp-adviezen op te stellen,
welke ter bespreking aan bet Comit6 moeten worden voorgelegd.

Het reglement van orde stelt de wijze van samenstelling en de bevoegd-

heden van de gespecialiseerde afdelingen en van de sub-comit~s vast.
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ARTIKEL 198

Het Comite 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.

Indien de Raad of de Commissie zulks noodzakelijk achten, stellen zij aan
het Comit6 een termijn voor het uitbrengen van advies; deze termijn mag niet

korter zijn dan tien dagen, te rekenen van het tijdstip waarop de mededeling aan

de voorzitter werd gericht. Na afloop van de gestelde termijn kan worden ge-

handeld zonder het advies af te wachten.

Het advies van het Comit6 en het advies van de gespecialiseerde afdeling,

alsmede een verslag van de besprekingen, worden aan de Raad en aan de Com-
missie gezonden.
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TITEL II

Financi~le bepalingen

ARTIKEL 199

Alle ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschap, met inbegrip van die
welke betrekking hebben op het Europees Sociaal Fonds, moeten voor elk be-
grotingsjaar worden geraamd en opgenomen in de begroting.

De ontvangsten en uitgaven van de begroting moeten in evenwicht zijn.

ARTIKEL 200

1. De ontvangsten van de begroting omvatten, onverminderd andere ont-
vangsten, de financiele bijdragen der Lid-Staten, vastgesteld overeenkomstig de
volgende verdeelsleutel:

BelgiW. .............. 7,9
Duitsland ............ 28

Frankrijk ............ 28

Itali6 ................ 28

Luxemburg ............ 0,2

Nederland ............. 7,9

2. De financide bijdragen van de Lid-Staten ter dekking van de uitgaven van
bet Europees Sociaal Fonds worden echter vastgesteld overeenkomstig de vol-
gende verdeelsleutel:

Belgi . .............. 8,8

Duitsland ............ 32

Frankrijk ............ 32
Italiei ................ 20

Luxemburg ............ 0,2

Nederland ............ 7

3. De verdeelsleutels kunnen door de Raad met eenparigheid van stemmen
worden gewijzigd.
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ARTIKEL 201

De Commissie bestudeert onder welke voorwaarden de financile bijdragen
der Lid-Staten, bedoeld in artikel 200, zouden kunnen worden vervangen door
eigen middelen, met name door ontvangsten afkomstig uit het gemeenschappelijk
douanetarief, wanneer dit definitief in werking zal zijn getreden.

Hiertoe doet de Commissie voorstellen aan de Raad.

De Raad kan met eenparigheid van stemmen, na de Vergadering over deze
voorstellen te hebben geraadpleegd, de bepalingen vaststellen, waarvan hij de
aanneming door de Lid-Staten overeenkomstig hun onderscheidene grondwette-
lijke bepalingen aanbeveelt.

ARTIKEL 202

De uitgaven opgevoerd op de begroting worden toegestaan voor de duur
van een begrotingsjaar, voor zover niet anders wordt bepaald in het ter uitvoering
van artikel 209 vastgestelde reglement.

Onder de voorwaarden die worden vastgesteld met toepassing van artikel
209, kunnen de kredieten welke aan het einde van het begrotingsjaar ongebruikt
zijn gebleven, worden overgedragen uitsluitend naar het eerstvolgende be-
grotingsjaar, voor zover deze kredieten niet betrekking hebben op personeels-
uitgaven.

De kredieten worden ingedeeld in hoofdstukken, waarin de uitgaven wor-
den gegroepeerd naar hun aard en bestemming en voor zover nodig onderverdeeld
overeenkomstig het ter uitvoering van artikel 209 vastgestelde reglement.

De uitgaven van de Vergadering, van de Raad, van de Commissie en van
het Hof van Justitie worden als afzonderlijke afdelingen in de begroting opge-
nomen, onverminderd een speciale regeling voor bepaalde gemeenschappelijke
uitgaven.

ARTIKEL 203

1. Het begrotingsjaar begint op 1 januari en sluit op 31 december.

2. Elke instelling van de Gemeenschap maakt een raining op van haar
uitgaven. De Commissie groepeert die ramingen in een voor-ontwerp van be-
groting. Zij voegt daaraan een advies toe, dat afwijkende ramingen mag in-
houden.

De Commissie moet het voor-ontwerp van begroting uiterlijk op 30 septem-
ber van het jaar dat aan de uitvoering ervan voorafgaat, aan de Raad voorleggen.
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De Raad raadpleegt de Commissie en, in voorkomende gevallen, de andere
betrokken instellingen telkens wanneer hij van dit voor-ontwerp wenst af te
wijken.

3. De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de ontwerp-
begroting vast en zendt deze vervolgens aan de Vergadering.

De ontwerp-begroting moet uiterlijk op 31 oktober van het jaar dat voor-
afgaat aan de uitvoering ervan, aan de Vergadering worden voorgelegd.

De Vergadering heeft het recht aan de Raad wijzigingen in de ontwerp-
begroting voor te stellen.

4. Indien de Vergadering binnen een termijn van een maand na voorlegging
van de ontwerp-begroting haar goedkeuring heeft verleend of indien zij geen ad-
vies aan de Raad heeft gezonden, wordt de ontwerp-begroting geacht definitief
te zijn vastgesteld.

Indien de Vergadering binnen die termijn wijzigingcn heeft voorgesteld,
wordt de aldus gewijzigde ontwerp-begroting aan de Raad gezonden. Deze be-
raadslaagt daarover met de Commissie en, in voorkomende gevallen, met de
andere betrokken instellingen en stelt de begroting met gekwalificeerde meerder-
heid -van stemmen definitief vast.

5. Voor de aanvaarding van het deel van de begroting dat betrekking heeft
op het Europees Sociaal Fonds, worden de door de leden van de Raad uitgebrach-
te stemmen als volgt gewogen:

Belgi .............. 8

Duitsland ............ 32

Frankrijk ............ 32

Itali6 ................. 20

Luxemburg ............ 1

Nederland ............ 7

De besluiten komen tot stand wanneer zij ten minste 67 stemmen hebben
verkregen.

ARTIKEL 204

Indien bij bet begin van een begrotingsjaar de begroting nog niet is aan-
genomen, kunnen de uitgaven maandelijks worden verriclt per hoofdstuk of per
andere afdeling, overeenkomstig de bepalingen van het ter uitvoering van artikel
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209 vastgestelde reglement, zonder dat zij een twaalfde der bij de begroting van
het vorige begrotingsjaar geopende kredieten mogen overschrijden en zonder dat
deze maatregel tot gevolg mag hebben, dat de Commissie meer dan een twaalfde

van de kredieten der in voorbereiding zijnde ontwerp-begroting ter beschikking
krijgt.

De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, onder voor-
behoud dat aan de overige in de eerste alinea gestelde voorwaarden wordt vol-
daan, uitgaven van meer dan een twaalfde toestaan.

De Lid-Staten storten iedere maand bij wijze van voorschot en overeen-
komstig de voor het voorafgaande dienstjaar vastgestelde verdeelsleutels de be-
dragen noodzakelijk voor de toepassing van dit artikel.

ARTIKEL 205

De Commissie voert de begroting overeenkomstig de bepalingen van het
ter uitvoering van artikel 209 vastgestelde reglement uit onder haar eigen ver-
antwoordelijkheid en binnen de grenzen der toegekende kredieten.

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 het 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.

ARTIKEL 206

De rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van de begroting worden
onderzocht door een controle-commissie, welke is samengesteld uit financiele
commissarissen die alle waarborgen bieden van onafhankelijkheid en welke door
een van hen wordt voorgezeten. De Raad bepaalt met eenparigheid van stemmen
het aantal commissarissen. De commissarissen en de voorzitter van de controle-
commissie worden door de Raad met eenparigheid van stemmen voor een periode
van vijf jaar benoemd. Hun beloning wordt door de Raad met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen vastgesteld.

De controle, die aan de hand van bescheiden en zo nodig ter plaatse ge-
schiedt, heeft ten doel de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en
uitgaven na te gaan en vast te stellen of een goed financieel beheer werd gevoerd.
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De controle-commissie stelt na afsluiting van elk begrotingsjaar een verslag op
dat zij met meerderheid van stemmen van haar leden aanneemt.

De Commissie legt ieder jaar aan de Raad en aan de Vergadering de
rekeningen over het afgelopen begrotingsjaar voor welke betrekking hebben op de
uitvoering van de begroting, tezamen met het verslag van de controle-
commissie. Bovendien doet zij hun een financiele balans van de activa en passiva
van de Gemeenschap toekomen.

De Raad verleent met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de Com-
missie kwijting voor de uitvoering van de begroting. Hij doet aan de Vergadering
mededeling van zijn beschikking.

ARTIKEL 207

De begroting luidt in de rekeneenheid, bepaald overeenkomstig het ter
uitvoering van artikel 209 vastgestelde reglement.

De financiile bijdragen, bedoeld in artikel 200, lid 1, worden aan de Ge-
meenschap door de Lid-Staten in hun nationale valuta ter beschikking gesteld.

De beschikbare saldi van die bijdragen worden gedeponeerd bij de Schat-
kist van de Lid-Staten of bij door hen aangewezen instellingen. Zolang deze
gelden aldus gedeponeerd zijn, behouden zij de waarde die overeenstemt met de
pariteit, welke gold op de dag van deponering ten opzicbte van de in de eerste
alinea bedoelde rekeneenheid.

De beschikbare middelen kunnen worden belegd onder de voorwaarden
die tussen de Commissie en de betrokken Lid-Staat worden overeengekomen.

Het ter uitvoering van artikel 209 vastgestelde reglement stelt de tech-
nische voorwaarden vast waaronder de financiele verrichtingen met betrekking
tot het Europees Sociaal Fonds plaatsvinden.

ARTIKEL 208

De Commissie kan, onder voorbehoud dat zij daarvan de bevoegde instan-
ties der betrokken Staten in kennis stelt, de saldi, welke zij in de valuta van een
der Lid-Staten in haar bdzit heeft, overmaken in de valuta van een andere Lid-
Staat, voor zover zij gebruikt moeten worden voor de doeleinden die in dit
Verdrag zijn aangewezen. De Commissie vermijdt dergelijke overmakingen zoveel
mogelijk, indien zij saldi beschikbaar heeft of beschikbaar kan maken in de valuta
waaraan zij behoefte heeft.
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De Commissie onderhoudt de betrekkingen met elke Lid-Staat door
tussenkomst van de door deze aangewezen autoriteit. Voor de uitvoering van
financiele verrichtingen heeft zij toegang tot de centrale bank van de betrokken
Lid-Staat of tot een andere door deze Staat gemachtigde financide instelling.

ARTIKEL 209

De Raad, met eenparigheid van stemmen en op voorstel van de Com-
missie,

a) stelt de financile 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 na-
gezien,

b) bepaalt de regels en de procedure volgens welke de bijdragen van de
Lid-Staten ter beschikking van de Commissie moeten worden gesteld,

c) stelt de regels vast en organiseert de controle betreffende de verant-
woordelijkheid der ordonnateurs en rekenplichtigen.
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ZESDE DEEL

Algemene en slotbepalingen

ARTIKEL 210

De Gemeenschap bezit rechtspersoonlijkheid.

ARTIKEL 211

In elk der Lid-Staten heeft de Gemeenschap de ruimste handelingsbevoegd-
heid welke door de nationale wetgevingen aan rechtspersonen wordt toegekend;
zij kan met name roerende en onroerende goederen verkrijgen of vervreemden en
in rechte optreden. Te dien einde wordt zij door de Commissie vertegenwoordigd.

ARTIKEL 212

De Raad stelt met eenparigheid van stemmen, in samenwerking met de
Commissie en na raadpleging van de andere betrokken instellingen, het statuut
van de ambtenaren vast, alsmede de regeling welke van toepassing is op de ande-
re personeelsieden van de Gemeenschap.

Na het einde van het vierde jaar, te rekenen van het tijdstip van inwerking-
treding van dit Verdrag, kunnen dat statuut en die regeling door de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na
raadpleging van de andere betrokken instellingen, worden gewijzigd.

ARTIKEL 213

Voor de vervulling van de haar opgedragen taken kan de Commissie,
binnen de grenzen en onder de voorwaarden door de Raad overeenkomstig de
bepalingen van dit Verdrag vastgesteld, alle gegevens verzamelen en alle nood-
zakelijke verificaties verrichten.
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ARTIKEL 214

De leden van de instellingen der Gemeenschap, de leden van de comit6s,

alsmede de ambtenaren en personeelsleden van de Gemeensehap zijn gehouden,

zelfs na afloop van hun functie, de inlichtingen die naar hun aard vallen onder de

geheimhoudingsplicht en met name de inlichtingen betreffende de ondernemingen

en hun handelsbetrekkingen of de bestanddelen van hun kostprijzen, niet open-

baar te maken.

ARTIKEL 215

De contractuele aansprakelijkheid van de Gemeensehap wordt beheerst

door de wet welke op het betrokken contract van toepassing is.

Inzake de niet-contractuele aansprakelijkheid moet de Gemeenschap over-

eenkomstig de algemene beginselen welke de rechtsstelsels der Lid-Staten gemeen

hebben, de schade vergoeden die door haar instellingen of door haar personeels-

leden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt.

De persoonlijke aansprakelijkheid der personeelsleden jegens de Gemeen-

schap wordt geregeld bij de bepalingen welke hun statuut of de op hen toepasse-

lijke regeling vaststellen.

ARTIKEL 216

De zetel van de instellingen der Gemeensehap wordt in onderlinge overeen-

stemming door de regeringen der Lid-Staten vastgesteld.

ARTIKEL 217

De regeling van het taalgebruik door de instellingen der Gemeenschap

wordt, on' erminderd de bepalingen van het reglement van het Hof van Justitie,

door de Raad met eenparigheid van stemmen vastgesteld.

ARTIKEL 218

De Gemeensehap geniet, overeenkomstig de bepalingen van een afzon-

derlijk protocol, op het grondgebied van de Lid-Staten de voorrechten en

immuniteiten welke nodig zijn ter vervulling van haar taak.
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ARTIKEL 219

De Lid-Staten verbinden zich, een gesehil betreffende de uitlegging of de

toepassing van dit Verdrag niet op andere wijze te doen beslechten dan in dit Ver-

drag is voorgeschreven.

ARTIKEL 220

De Lid-Staten treden, voor zover nodig, met elkaar in onderhandeling

ter verzekering, voor hun onderdanen, van

- de bescherming van de persoon alsmede het genot en de bescherming
van de rechten, overeenkomstig de voorwaarden welke in elke Staat voor de eigen

onderdanen gelden,

- de afschaffing van dubbele belasting binnen de Gemeenschap,

- de onderlinge erkenning van vennootschappen in de zin van de

tweede alinea van artikel 58, de handhaving van de rechtspersoonlijkheid in
geval van verplaatsing van de zetel van het ene land naar het andere en de
mogelijkheid tot fusie van vennootschappen die onder verschillende nationale

wetgevingen ressorteren,

- de vereenvoudiging van de formaliteiten waaraan de wederzijdse
erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en scheidsrechterlijke

uitspraken onderworpen zijn.

ARTIKEL 221

Binnen een termijn van drie jaar te rekenen van de inwerkingtreding van
dit Verdrag, verlenen de Lid-Staten nationale behandeling wat betreft financiele
deelneming door de onderdanen van de andere Lid-Staten in het kapitaal van
rechtspersonen in de zin van artikel 58, onverminderd de toepassing der overige

bepalingen van dit Verdrag.

ARTIKEL 222

Dit Verdrag laat de regeling van het eigendomsrecht in de Lid-Staten
onverlet.
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ARTIKEL 223

1. De bepalingen van dit Verdrag vormen geen beletsel voor de volgende

regels:

a) geen enkele Lid-Staat is gehouden inlichtingen te verstrekken waarvan
de verbreiding naar zijn mening strijdig zou zijn met de wezenlijke belangen van

zijn veiligheid;

b) elke Lid-Staat kan de maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht voor
de beseherming van de wezenlijke belangen van zijn veiligheid en die betrekking
hebben op de produktie van of de handel in wapenen, munitie en oorlogsmateriaal;

die maatregelen mogen de mededingingsverhoudingen op de gemeenschappelijke
markt niet wijzigen voor produkten die niet bestemd zijn voor specifiek militaire

doeleinden.

2. In de loop van het eerste jaar volgend op de inwerkingtreding van dit
Verdrag stelt de Raad met eenparigheid vanstemmen de lijst vast van de pro-

dukten waarop de bepalingen van lid 1 b) van toepassing zijn.

3. De Raad kan met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commis-

sie wijzigingen in deze lijst aanbrengen.

ARTIKEL 224

De Lid-Staten plegen onderling overleg ten einde gezamenlijk de regelingen

te treffen noodzakelijk om te voorkomen dat de werking van de gemeenschappe-
lijke markt ongunstig wordt beinvloed door de maatregelen waartoe een Lid-
Staat zich genoopt kan voelen, in geval van ernstige binnenlandse onlusten
waardoor de openbare orde wordt verstoord, in geval van oorlog of van een
ernstige internationale spanning welke oorlogsgevaar inhoudt, of om te voldoen
aan de verpliehtingen die hij met het oog op het behoud van de vrede en van de

internationale veiligheid heeft aangegaan.

ARTIKEL 225

Inien maatregelen, genomen in de gevallen bedoeld in de artikelen 223
en 224, tot gevolg hebben dat de mededingingsverhoudingen op de gemeensehap-

pelijke markt worden vervalst, onderzoekt de Commissie tezamen met de be-

trokken Staat onder welke voorwaarden die maatregelen kunnen worden aange-
past aan de in dit Verdrag vastgestelde regels.
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In afwijking van de procedure bepaald in de artikelen 169 en 170, kan de
Commissie of iedere Lid-Staat zich rechtstreeks wenden tot bet Hof van Justitie,
indien zij menen dat een andere Lid-Staat misbruik maakt van de bevoegdheden
bedoeld in de artikelen 223 en 224. Het Hof van Justitie beslist met gesloten
deuren.

ARTIKEL 226

1. Tijdens de overgangsperiode kan een Lid-Staat, in geval van ernstige en
mogelijk aanhoudende moeilijkheden in een sector van bet economisch leven,
alsmede van moeilijkheden die de economische toestand van een bepaalde streek
ernstig kunnen verstoren, machtiging vragen om vrijwaringsmaatregelen te
nemen, waardoor de toestand wederom in evenwicht kan worden gebracht en de
betrokken sector kan worden aangepast aan de economie van de gemeen-
schappelijke markt.

2. Op verzoek van de betrokken Staat stelt de Commissie dbor middel van
een spoedprocedure onverwijld de vrijwaringsmaatregelen vast welke zij nood-
zakelijk acht, waarbij zij de voorwaarden en de wijze van toepassing nader aangeeft.

3. De overeenkomstig lid 2 toegestane maatregelen kunnen afwijkingen van
de regels van dit Verdrag inhouden, voor zover en voor zolang deze strikt nood-
zakelijk zijn ter bereiking van de in lid 1 beoogde doelstellingen. Bij voorrang
moeten die maatregelen worden gekozen die de werking van de gemeenschappe-
lijke markt het minst verstoren.

ARTIKEL 227

1. Dit Verdrag. is van toepassing op bet Koninkrijk Belgiei, de Bondsrepu-
bliek Duitsland, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, bet Groothertog-
dom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden.

2. Ten aanzien van Algeri en de Franse overzeese departementen zijn zodra
dit Verdrag in werking treedt van toepassing de bijzondere en algemene bepalin-
gen daarvan betreffende

- bet 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 108, 109 en 226,

- de instellingen.
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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 vast-
gesteld.

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.

3. De landen en gebieden overzee waarvan de lijst als bijlage IV aan dit
Verdrag is gehecht, vormen het onderwerp van de bijzondere associatieregeling
omschreven in het vierde deel van dit Verdrag.

4. De bepalingen van dit Verdrag zijn van toepassing op de Europese grond-
gebieden welker buitenlandse betrekkingen door een Lid-Staat worden behartigd.

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 een internatio-
nale organisatie, wordt over die akkoorden door de Commissie onderhandeld.
Onder voorbehoud uan de aa de Comraisse Le uezer zake toegekende bevoegd-
heden worden de akkoorden door de Raad gesloten nadat de Vergadering, in de
gevallen waarin dit Verdrag voorziet, is geraadpleegd. *

De Raad, de Commissie of een Lid-Staat kunnen tevoren het advies in-
winnen van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid van het beoogde akkoord
met de bepalingen van dit Verdrag. Het akkoord, ten opzichte waarvan door het
Hof van Justitie een afwijzend advies is uitgebracht, kan slechts in werking tre-
den onder de voorwaarden welke bij artikel 236 zijn gesteld.

2. De akkoorden, gesloten onder de hierboven vastgestelde voorwaarden, zijn
verbindend voor de instellingen van de Gemeenschap en voor de Lid-Staten.

ARTIKEL 229

De Commissie is belast met de zorg voor alle dienstige betrekkingen met
de organen van de Verenigde Naties, van hun gespecialiseerde organisaties en van
de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel.

Zij onderhoudt bovendien de wenselijk geachte betrekkingen met alle
internationale organisaties.
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ARTIKEL 230

De Gemeenschap brengt elke dienstige samenwerking tot stand met de
Raad van Europa.

ARTIKEL 231

De Gemeenschap brengt met de Organisatie voor Europese Economische
Samenwerking een nauwe samenwerking tot stand welke zal plaatsvinden op de
wijze die in onderlinge overeenstemming zal worden vastgesteld.

ARTIKEL 232

1. De bepalingen van dit Verdrag brengen geen wijziging in die van het Ver-
drag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, met name
wat betreft de rechten en verplichtingen der Lid-Staten, de bevoegdheden der
instellingen van die Gemeenschap en de in dat Verdrag gestelde regels voor de
werking van de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal.

2. De bepalingen van dit Verdrag doen geen afbreuk aan die van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

ARTIKEL 233

De bepalingen van dit Verdrag vormen geen beletsel voor het bestaan en
de voltooiing van de regionale unies tussen BelgiE en Luxemburg alsmede tussen
Belgie, Luxemburg en Nederland, voor zover de doelstellingen van die regionale
unies niet bereikt zijn door toepassing van dit Verdrag.

ARTIKEL 234

De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten v66r de
inwerkingtreding van dit Verdrag gesloten tussen een of meer Lid-Staten ener-
zijds en een of meer derde Staten anderzijds, worden door de bepalingen van dit
Verdrag niet aangetast.
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Voor zover deze overeenkomsten niet verenigbaar zijn met dit Verdrag
maken de betrokken Lid-Staat of Lid-Staten gebruik van alle passende middelen
om de vastgestelde onverenigbaarheid op te heffen. Indien nodig verlenen de Lid-
Staten elkaar bijstand ten einde dat doel te bereiken en volgen in voorkomende
gevailen een gemeenschappelijke gedragslijn.

Bij de toepassing van de overeenkomsten, bedoeld in de eerste alinea,
houden de Lid-Staten rekening met het feit dat de voordelen door elke Lid-Staat
in dit Verdrag toegestaan, een wezenlijk bestanddeel uitmaken van de totstand-
koming van de Gemeenschap en dientengevolge onverbrekelijk verbonden zijn
met de oprichting van gemeenschappelijke instellingen, met het toekennen
van bevoegdheden aan die instellingen en met het verlenen van dezelfde voor-
delen door de overige Lid-Staten.

ARTIKEL 235

Indien een optreden van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt om, in het
kader van de gemeenschappelijke markt, een der doelstellingen van de Gemeen-
schap te verwezenlijken zonder dat dit Verdrag in de daartoe vereiste bevoegd-
heden voorziet, neemt de Raad met eenparigheid van stemmen op voorstel van
de Commissie en na raadpleging van de Vergadering de passende maatregelen.

ARTIKEL 236

De regering van elke Lid-Staat of de Commissie kunnen aan de Raad ont-
werpen voorleggen tot herziening van dit Verdrag.

Indien de Raad na raadpleging van de Vergadering en, in voorkomende
gevallen, 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 dit Verdrag aan te brengen wijzigingen vast
te stellen.

De wijzigingen treden in werking nadat zij door alle Lid-Staten overeen-
komstig hun onderscheidene grondwettelijke bepalingen zijn bekrachtigd.

ARTIKEL 237

Elke Europese Staat kan verzoeken lid te worden van de Gemeenschap.
Hij richt zijn verzoek tot de Raad, die, na advies van de Commissie te hebben
ingewonnen, met eenparigheid van stemmen beslist.
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De voorwaarden voor de toelating en de daaruit voortvloeiende aanpas-
singen van dit Verdrag vormen het onderwerp van een akkoord tussen de Lid-
Staten en de Staat die het verzoek indient. Dit akkoord moet door alle contrac-
terende Staten worden bekrachtigd, overeenkomstig hun onderscheidene grond-
wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 238

De Gemeenschap kan met een derde Staat, een Staten-unie of een inter-
nationale organisatie akkoorden sluiten, waardoor een associatie wordt tot stand
gebracht, welke door wederzijdse rechten en verplichtingen, gemeenschappelijk
optreden en bijzondere procedures wordt gekenmerkt.

Die akkoorden worden gesloten door de Raad krachtens een na raadple-
ging van de Vergadering met eenparigheid van stemmen genomen besluit.

Wanneer die akkoorden wijzigingen in dit Verdrag medebrengen, moeten
deze wijzigingen vooraf worden aangenomen volgens de procedure bedoeld in
artikel 236.

ARTIKEL 239

De protocolien die, in onderlinge overeenstemming tussen de Lid-Staten,
aan dit Verdrag worden gehecht, maken een integrerend deel daarvan nit.

ARTIKEL 240

Dit Verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten.
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OPRICHTING VAN DE INSTELLINGEN

ARTIKEL 241

De Raad komt bijeen binnen een maand na de inwerkingtreding van het

Verdrag.

ARTIKEL 242

De Raad neemt binnen drie maanden na zijn eerste bijeenkomst alle dien-

stige maatregelen voor de vorming van bet Economisch en Sociaal Comit4.

ARTIKEL 243

De Vergadering komt bijeen binnen twee maanden na de eerste bijeen-
komst van de Raad op uitnodiging van diens voorzitter, ten einde haar bureau te

kiezen en haar reglement van orde vast te stellen. Tot aan de verkiezing van bet

bureau wordt de Vergadering voorgezeten door bet oudste lid in jaren.

ARTIKEL 244

Het Hof van Justitie treedt in functie zodra zijn leden zijn benoemd. De

eerste maal wordt de president, voor drie jaar, benoemd op dezelfde wijze als de

leden.

Binnen drie maanden na bet tijdstip waarop bet Hof van Justitie in

functie is getreden, stelt bet zijn reglement voor de procesvoering vast.

Bij bet Hof van Justitie kunnen eerst na bekendmaking van dit reglement

zaken aanhangig worden gemaakt. De termijnen voor bet instellen van beroep

beginnen eerst op dit zelfde tijdstip te lopen.

Zodra de president van bet Hof van Justitie is benoemd, oefent hij de

bevoegdhcden uit die hem bij" dit Verdrag zijn verleend.



1958 Nations Unies - Recueil des Traites 135

ARTIKEL 245

De Commissie treedt in functie en oefent de haar bij dit Verdrag opge-
dragen taken uit, zodra haar leden zijn benoemd.

Zodra de Commissie in functie is getreden, maakt zij een aanvang met die
studies en legt zij die contacten welke noodzakelijk zijn voor het opstellen van een
algemeen overzicht van de economische toestand van de Gemeenschap.

ARTIKEL 246

1. Het eerste boekjaar loopt van het tijdstip van de inwerkingtreding van
het Verdrag tot 31 december daaraanvolgend. Dit eerste boekjaar loopt echter
tot 31 december van het jaar volgend op het jaar van inwerkingtreding van
het Verdrag, indien deze plaatsvindt in de loop van bet tweede halfjaar.

2. Tot aan de vaststelling van de begroting voor het eerste boekjaar, ver-
strekken de Lid-Staten aan de Gemeenschap renteloze voorschotten, welke in
mindering worden gebracht van de financiele bijdragen ter uitvoering van deze
begroting.

3. Tot aan de vaststelling van het statuut van de ambtenaren alsmede van
de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Gemeen-
schap, bedoeld in artikel 212, neemt iedere instelling het nodige personeel aan
en gaat te dien einde contracten aan van een beperkte duur.

Iedere instelling onderzoekt met de Raad de vraagstukken die betrekking
hebben op het aantal, de bezoldiging en de verdeling der functies.
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SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 247

Dit Verdrag zal door de Hoge Verdragsluitende Partijen worden be-
krachtigd overeenkomstig hun onderscheidene grondwettelijke bepalingen. De

akten van bekrachtiging zullen worden nedergelegd bij de Regering van de

Italiaanse Republiek.

Dit Verdrag treedt in werking 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. Indien deze nederlegging echter minder dan

vijftien dagen v66r het begin van de eerstvolgende maand plaatsvindt, wordt de

inwerkingtreding van het Verdrag verschoven naar de eerste dag van de tweede

maand volgende op die nederlegging.

ARTIKEL 248

Dit Verdrag, opgesteld in 44n exemplaar, in de Duitse, de Franse, de
Italiaanse en de Nederlandse taal, zijnde de vier teksten 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 Rege-
ringen der andere ondertekenende Staten.
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TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun hand-

tekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Gedaan te Rome, de vijfentwintigste maart negentienhonderd zeven-
envijftig.

/





BIJLAGEN

I

Lijsten
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BIJLAGE I

LIJSTEN A tot en met G

bedoeld in de artikelen 19 en 20 van het Verdrag

LIJST A

Lijst van de tariefposten

waarvoor het rekenkundig gemiddelde moet worden vastgesteld

met inachtneming van de percentages vermeld in kolom 3

-1-

Nummers van
de Naamlijst
van Brussel

-2-

Omschrijving der goederen

-3-

Invoerrecht
(in percenten)
in aannerking
te nemen voor

Frankrijk

ex 15.10 Acid-oils verkregen bij raffinage

15.11 Glycerine, glycerinewater en glycerinelogen daaronder

begrepen:
- ruw

- gezuiverd

19.04 Tapioca en sago, alsmede soortgelijke produkten uit aard-

appelzetmeel of uit ander zetmeel

ex 28.28 Vanadiumpentoxyde

ex 28.37 Neutraal natriumsulfiet

ex 28.52 Ceriumchloride; ceriumsulfaat

ex 29.01 Aromatische koolwaterstoffen:
- xylenen:

- xyleen, bestaande uit een mengsel van isomeren

- orthoxyleen, metaxyleen, paraxyleen

- styreen (vinylbenzeen): het monomeer

- cumeen (isopropylbenzeen)
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-1- -2- -3--

Invoerrecht

Nununers van (in percenten)

de Naamlijst Omschrijving der goederen in aanmerking
van Brussel te nemen voor

Frankrijk

bx "29.02 Dichloormethaan 20
Vinylideenchloride: het monomeer 25

ex 29.03 Paratolueensulfochloride 15

ex 29.15 Dimethyltereftalaat 30

ex 29.22 Ethyleendiamine en de zouten daarvan 20

ex 29.23 Cyclische aminoaldehyden, cyclische aminoketonen, ami-

nochinonen, alsmede de halogeen-, sulfo-, nitro- en ni-

trosoderivaten, en de zouten en esters daarvan 25

ex 29.25 Homoveratrylamide 25

29.2A Diazon,'um-, .. " .rb dingen 25

ex 29.31 Dichloorbenzyldisulfide 25

ex 29.44 Antibiotica, met uitzondering van penicilline, van strep-

tomycine, van chloromycetine (chlooramfenicol) en van
de zouten daarvan, en met uitzondering van aurco-

mycine (chloortetracycline) 15

ex 30.02 Vaccins tegen mond- en klauwzeer, alsmede de stammen

van cultures van microorganismen voor de bereiding
van bedoelde vaccins; sera en vaccins tegen varkenspest 15

ex 30.03 Sarkomycine 18

ex 31.02 Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen van

gemengde samenstelling 20

ex 31.03 Minerale of chemische fosfaatmeststoffen:

- onvermengde:

- superfosfaten:
- van beenderen 10

- andere 12
- vermengde 7
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- - -3-

Invoerrecht

Nummers van (in percenten)
de Naamlijst Omschrijving der goederen in aanmerking
van Brussel te nemen voor

Frankrijk

ex 31.04 Minerale of chemische kalimeststoffen, vermengde 7

ex 31.05 Andere meststoffen, samengestelde en complexe mest-

stoffen daaronder begrepen:
- fosfornitraten en ammoniumkaliumfosfaten 10
- andere, met uitzondering van organische mest-

stoffen in oplossing 7

Meststoffen in de vorm van tabletten of in dergelijkq
vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht
van niet meer dan 10 kg 15

ex 32.07 Natuurlijk magnetiet van de soort, welke gebruikt wordt
als verfpigment, uitsluitend bestemd voor het wassen
(sorteren) van steenkool 25

ex 37.02 Films, lichtgevoelig, onbelicht, geperforeerd:
- voor monochroombeelden (in 66n kleur), positief,

in stellen van drie stuks, welke ieder afzonderlijk

niet bruikbaar zijn en welke bestemd zijn voor
kleurenfilms 20

- voor kleurenfilms, met een lengte van meer dan

100 m 20

ex 39.02 Polyvinylideenchloride; polyvinyl-butyral in vellen 30

ex 39.03 Esters van cellulose, met uitzondering van cellulosenitraat

en van celluloseacetaat 20

Kunstmatige plastische stoffen op basis van cellulose-
esters (andere dan cellulosenitraat en celluloseacetaat) 15

Kunstmatige plastische stoffen op basis van cellulose-
ethers of van andere chemische cellulose-derivaten 30

ex 39.06 Alginezuur, alsmede de zouten en esters daarvan, in droge

staat 20
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1-2 3 -

Invoerrecht
Nummers van (in percepten)

de Naamlijst Omschrijving der goederen in aanmerking
van Brussel te nemen voor

Frankrijk

ex 48.01 Machinaal papier en machinaal karton:

- kraftpapier en -karton 25
- andere, vervaardigd in continubanen en bestaande

nit twee of meer lagen, met een binnenlaag van

kraftpapier 25

48.04 Papier en karton, samengesteld nit enkel opeengelijmde
vellen, niet geimpregneerd en niet voorzien van een

deklaag, ook indien inwendig versterkt, op rollen of

in bladen 25

ex 48.05 Papier en karton, enkel gegolfd 25
Kraftpapier en kraftkarton, enkel gecrept of geplisseerd 25

ex 48.07 Kraftpapier en kraftkarton, gegomd 25

ex 51.01 Garens van kunstmatige eontinvezels, eend.daads, -iet

getwijnd of getwijnd op minder dan 400 toeren 20

ex 55.05 Garens van katoen, meerdraads, ongebleekt en metende,

in enkelvoudige draad, per kilogram 337.500 m of meer,

met uitzondering van fantasiegarens 20

ex 57.07 Kokosgarens 18

ex 58.01 Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, van zijde, van

vlokzijde, van synthetische textielvezels, van garens

bedoeld bij post 52.01, van metaaldraad, van wol of

van fijn haar 80

ex 59.04 Kokosbindgaren (meerdraads kokosgaren) 18

ex 71.04 Poeder en stof, van diamant 10

ex 84.10 Huizen voor pompen, van niet roestvrij staal of van lichte

metalen of van legeringen daarvan, voor zuigermotoren

voor vliegtuigen 15

ex 84.11 Huizen voor pompen of voor compressors van niet roest-
vrij staal of van lichte metalen of van legeringen daar-

van, voor zuigermotoren voor vliegtuigen 15
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-1- -2- -3-

Invoerrecht

Nummers van (in perdenten)
de Naamlijst Omschrijving der goederen in aanmerking

van Brussel te nemen voor
Frankrijk

ex 84.37 Machines voor het vervaardigen van tule, van kant, van

guipures (guimpemachines) 10
Borduurstoelen, met uitzondering van machines om

draden uit weefsels te trekken en om de vlottende
draden tot opengewerkte figuren (jours) te verbinden 10

ex 84.38 Hulptoestellen en hulpmachines voor machines voor het

vervaardigen van tule, van kant, van guipures:

- toestellen voor het omhoog brengen van de spoel-

houders (carriages) 10

- jacquardmechanismen 18

Hulptoestellen en hulpmachines, voor borduurmachines:

- automaten 18

kaartenponsmachines of kaartenslagmachines voor
het aanbrengen van perforaties in dobby- en

jacquardkaarten, z.g. kaartherhalers voor

jacquardkaarten, controlemachines, spoel-

machines 10

Delen, onderdelen en hulpstukken, van machines voor

het vervaardigen van tule, van kant, van guipures, en

van de hulptoestellen en hulpmachines daarvoor:

- spoelhouders (carriages), spoelen, kammen, pla-
tinen, enz. voor vlakke getouwen, laden (als-
mede de bijbehorende deksels en rieten), com-

plete klossen en onderdelen van laden en klossen

voor ronde getouwen 10

Delen, onderdelen en hulpstukken, voor borduurmachines

en voor hulptoestellen en hulpmachines daarvoor:
- schietspoelen, wisselbakken of schietspoelbakken

en platen daarvoor; haken 10

ex 84.59 Wikkelmachines voor bet wikkelen van geleidraden en

van isoleerbanden of beschermbanden, voor het ver-

vaardigen van elektrische wikkelingen en elektrische

spoelen 23

Starttoestellen met rchtstreekse koppeling of met vlieg-

wiel, voor vliegtuigen 25

ex 84.63 Krukassen voor zuigermotoren voor vliegtuigen
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-- -2- 3-

Invoefrecht
Nummers van (in percenten)
de Naamlijst Omschrijving der goederen in aanmerking
van Brussel te nemen voor

Frankrijk

ex 85.08 Starttoestellen voor vliegtuigen 20

Magneto's, dynamo-magneto's daaronder begrepen, voor
vliegtuigen 25

88.01 Luchtballons en luchtschepen 25

ex 88.03 Delen en onderdelen, van luchtballons en van lucht-
schepen 25

88.04 Valschermen, alsmede delen, onderdelen en toebehoren
daarvan 12

88.05 Katapulten en andere dergelijkc lanceertoestellen, delen
en onderdelen van deze toestellen 15

Toestellen voor vliegoefeningen op de grond, alsmede
delen en onderdelen daarvan 20

ex 90.14 Instrumenten, apparaten en toestellen, voor lucht-navi-
gatie 18

ex 92.10 Mechanismen en klavieren (met 85 toetsen of meer) van
piano's 30
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LIJST B

Lijst van de tariefposten waarvoor de invoerrechten van het
gemeenschappelijk douanetarief 3% niet mogen overschrijden

-2-

Omschrijving der goederen

HOOFDSTUK 5

05.01

05.02

05.03

05.05

05.06

ex 05.07 Veren, vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons bezet,
ruw (met uitzondering van ruwe of onbewerkte bedveren en dons)

05.09
tot/met
05.12

ex 05.13 Echte sponsen, ruw

HOOFDSTUK 13

13.01

13.02

HOOFDSTUK 14

14.01
tot/met

14.05

-1-

Nummers van
de Naamlijst
van Brussel
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-1-

Nummers van
de Naamlijst
van Brussel

-2-

Omschrijving der goederen

HOOFDSTUK 25

25.02

ex 25.04 Natuurlijk grafiet, niet gereed voor de verkoop in het klein

25.05

25.06

ex 25.07 Klei (behalve kaoline) met mitzondering van geexpandeerde klei bedoeld
bij post nr 68.07, andalusiet, kyaniet, ook indien gebrand; mulliet;

chamotte- en dinasaarde

ex 25.08 Krijt, niet gereed voor de verkoop in het klein

ex 25.09 Verfaarden, gebrand noch gemengd; natuurlijke micahoudende ijzer-
oxyden

25.10

25.11

ex 25.12 Diatomeeenaarde (kiezelgur, bergmeel, infusori~naarde) en andere der-

gelijke kiezelaarde met een schijnbare dichtheid van I of minder, ook in-
dien gebrand, niet gereed voor de verkoop in het klein

ex 25.13 Puimsteen, amaril, natuurlijk korund en andere natuurlijke schuur-, slijp-
en polijstmiddelen, niet gereed voor de verkoop in het klein

25.14

ex 25.17 Vuursteen; steenslag, teersteenslag (teermacadam), keistenen, alsmede
grint van de soort, welke gewoonlijk wordt gebezigd voor het verharden

van wegen en spoorwegen, voor ballast en voor betonwerk; rolstenen

ex 25.18

25.20

25.21

25.24

25.25

25.26

Dolomiet, onbewerkt of enkel kantrecht behouwen of gezaagd
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-2-

Omschrijving der goederen

HOOFDSTUK 25
(vervolg)

ex 25.27

25.28

25.29

25.31

25.32

HOOFDSTUK 26

Natuurlijke speksteen, onbewerkt of enkel kantrecht behouwen of gezaagd;
talk, anders dan in verpakkingen met een nettogewicht van 1 kg of minder

ex 26.01 Metaalertsen, ook indien geconcentreerd, met uitzondering van looderts,
van zinkerts en van produkten vallende onder de regeling van de
E.G.K.S.; geroost ijzerkies (pyrietas)

26.02

ex 26.03 Metaalassen en metaalresiduen (andere dan did bedoeld bij post 26.02)
welke metaal of metaalverbindingen bevatten, met uitzondering van die
welke zink bevatten

26.04

HOOFDSTUK 27

27.03

ex 27.04 Cokes en half-cokes, van steenkool, voor de vervaardiging van elektroden,

en cokes van turf

27.05

27.05 bis

27.06

ex 27.13 Aardwas (ozokeriet), montaanwas en turfwas, ruw

27.15

27.17

-1-

Nummers van
de Naamlijst
van Brussel
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- 2-

Nummers van
de Naamlijst Omschrijving der goederen
van Brussel

HOOFDSTUK 31

31.01

ex 31.02 Natuurlijk natriumnitraat

HOOFDSTUK 40

40.01

40.03

40.04

HOOFDSTUK 41

41.09

HOOPDSTUK 43

43.01

HOOFDSTUK 44

44.01

HOOFDSTUK 47

47.02

HOOFDSTUK 50

50.01

HOOFDSTUK 53

53.01

53.02

53.03

53.05
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-2-

Omschrijving der goederen

HOOFDSTUK 55

ex 55.02

55.04

HOOFDSTUK 57

57.04

HOOFDSTUK 63

63.02

HOOFDSTUK

ex 70.01

HOOFDSTUK

ex 71.01

ex 71.02

71.04

71.11

HOOFDSTUK

ex 77.04

Linters van katoen, andere dan ruwe

70

Glasscherven en ander glasafval

71

Echte parels, onbewerkt

Natuurlijke edeistenen (half-edelstenen daaronder begrepen), onbewerkt

77

Beryllium (glucinium), ruw

-1-

Nummers van
de Naamlijst
van Brussel
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LIJST C

Lijst van de tariefposten waarvoor de invoerrechten van het
gemeenschappelijk douanetarief 10 % niet mogen overschrijden

-2--1-

Nummers van
de Naamlijst
van Brussel

Omschrijving der goederen

HOOFDSTUK 5

ex 05.07 Veren, vogelhuiden en andere delen van vogels met veren of dons bezet,

andere dan ruwe

05.14

HOOFDSTUK 13

ex 13.03 Plantesappen en plantenextracten; agar-agar en andere planteslijmen en
plantaardige bindmiddelen (met uitzondering van pectine)

HOOFDSTUK 15

ex 15.04 Vetten en olin van vis of van zeezoogdieren, ook indien geraffineerd (met

uitzondering van walvistraan)

15.05

15.06

15.09

15.11

15.14

HOOFDSTUK 25

ex 25.09 Verfaarden, gebrand of onderling vermengd
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-2--1-

Nummers van
de Naamlijst
van Brussel

Omschrijving der goederen

HOOFDSTUK 25

(vervolg)
ex 25.15 Marmer, travertin, 6caussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij

of bet bouwbedrijf, met een schijnbare dichtheid van 2,5 of meer, en
albast, enkel gezaagd op een dikte van 25 cm of minder

ex 25.16 Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steen-
houwerij of bet bouwbedrijf, enkel gezaagd op een dikte van 25 cm of
minder

ex 25.17 Korrels, scherven, (splinters) en poeder, van de steensoorten bedoeld bij de
posten 25.15 en 25.16

ex 25.18 Dolomiet, gesinterd of gebrand; stamp- en strijkmassa van dolomiet

25.22

25.23

HOOFDSTUK 27

ex 27.07 Olidn en andere produkten, verkregen van hoge-temperatuursteenkoolteer,
alsmede daarmede gelijkgestelde prodnkten, met uitzondering van
fenolen, kresolen en xylenolen

27.08

ex 27.13 Aardwas (ozokeriet), montaanwas en turfwas, ander dan ruw

ex 27.14 Petroleumbitumen en andere residuen van aardoliein of van leisteenolifn,
met uitzondering van petroleumcokes

27.16

HOOFDSTUK 30

ex 30.01 Klieren en andere organen voor opotherapeutisch gebruik, gedroogd, ook
indien in poedervorm

HOOFDSTUK 32

ex 32.01 Looi-extracten van plantaardige oorsprong, met uitzondering van extrac-
ten van mimosabast en van quebracho

32.02
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-1-

Nummers van
de Naamlijst
van Brussel

-2-

Omschrijving der goederen

HOOFDSTUK 32
(vervolg)

32.03

32.04

HOOFDSTUK 33

ex 33.01 Etherische olien (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vloeibaar

of vast, met uitzondering van etherische olfin van citrusvruchten;
harsaroma's

33.02

33.03

33.04

HOOFDSTUK 38

38.01

38.02

38.04

38.05

38.06

ex 38.07

38.08

38.10

Terpentijnolie; ruwe sulfaatterpentijnolie; ruw dipenteen

HOOFDSTUK 40

40.05

ex 40.07

40.15

Textielgaren geimpregneerd of bedekt met gevulcaniseerde rubber
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-1-

Nummers van
de Naamlijst
van Brussel

HOOFDSTUK 41

41.02

ex 41.03

ex 41.04

41.05

41.06

41.07

41.10

-- 2--

Omschrijviug der goederen

Schapeleder, bewerkt na het looiproces

Geiteleder, bewerkt na het looiproces

HOOFDSTUK 43

43.02

HOOFDSTUK 44

44.06
tot/met
44.13

44.16

44.17

44.18

HOOFDSTUK 48

ex 48.01 Courantenpapier op rollen

HOOFDSTUK 50

50.06

50.08

HOOFDSTUK 52

52.01
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HOOFDSTUK 53

53.06
tot/met

53.09

HOOFDSTUK 54

54.03

HOOFDSTUK 55

55.05

HOOFDSTUK 57

ex 57.05 Garens van hennep, niet gereed voor de verkoop in bet klein

ex 57.06 Garens van jute, niet gereed voor de verkoop in het klein

ex 57.07 Garens van andere plantaardige textielvezels, niet gereed voor de verkoop
in het klein

ex 57.08 Papiergarens, niet gereed voor de verkoop in het klein

HOOFDSTUK 68

68.01

68.03

68.08

ex 68.10 Bouwmaterialen van gips of van gipspreparaten

ex 68.11 Bouwmaterialen van cement, van beton of van kunststeen, ook indien ge-
wapend, die van slakkencement of van granito daaronder begrepen

ex 68.12 Bouwmaterialen van asbestcemenr, van cellulosecement en dergelijke

ex 68.13 Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en
magnesiumcarbonaat
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HOOFDSTUK 69

69.01

69.02

69.04

69.05

HOOFDSTUK 70

ex 70.01

70.02

70.03

70.04

70.05

70.06

70.16

HOOFDSTUK 71

71.05

71.06

71.07

71.08

71.09

71.10

Glasmassa (met uitzondering van optisch glas)

Zilver en zilverlegeringen, onbewerkt

Metalen geplateerd met zilver, onbewerkt

Goud en goudlegeringen, onbewerkt

Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt

Platina en platinametalen, alsmede legeringen daarvan, onbewerkt

Onedele en edele metalen, geplateerd met platina of met platinametalen,
onbewerkt
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Omschrijving der goederen

HOOFDSTUK 73

73.04

73.05

ex 73.07 Blooms, billets, bramen en largets, van ijzer of van staal (met uitzondering
van de produkten vallende onder de regeling van de E.G.K.S.); smeed-
stukken van ijzer of van staal, enkel ruw voorgesmeed

ex 73.10 Staven van ijzer of van staal, warm gewalst of warm geperst dan wel ge-
smeed (walsdraad daaronder begrepen); staven van ijzer of van staal,
verkregen door koud bewerken of door koud nabewerken; holle staven

van staal voor mijnborngen (met uitzondering van de produkten vallende

onder de regeling van de E.G.K.S.)

ex 73.11 Profielijzer en profielstaal, warm gewalst of warm geperst, gesmeed of
verkregen door koud bewerken of door koud nabewerken; damwand-
profielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaan-

de uit aaneengezette delen (met uitzondering van de produkten vallende

onder de regeling van de E.G.K.S.)

ex 73.12 Bandijzer en bandstaal, warm of koud gewalst (met uitzondering van de
produkten vallende onder de regeling van de E.G.K.S.)

ex 73.13 Plaatijzer en plaatstaal, warm of koud gewalst (met uitzondering van de
produkten vallende onder de regeling van de E.G.K.S.)

73.14

ex 73.15 Gelegeerd staal en koolstofstaal in de vormen aangeduid in de posten
73.06 tot en met 73.14 (met uitzondering van de produkten valende

onder de regeling van de E.G.K.S.)

HOOFDSTuK 74

74.03

74.04

ex 74.05 Bladkoper, ook indien gegaufreerd, gesneden, geperforeerd, bekleed of
bedrukt (ander dan op een drager bevestigd)

ex 74.06 Poeder van koper (ander dan stuifpoeder)
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HOOFDSTUK 75

75.02

75.03

ex 75.05 Anoden om te vernikkelen, ruw gegoten

HOOFDSTUK 76

76.02

76.03

ex 76.04 Bladaluminium, ook indien gegaufreerd, gesneden, geperforeerd, bekleed of
bedrukt (ander dan op een drager bevestigd)

ex 76,05 Poeder van aluminium (ander dan stuifpoeder)

HOOFDSTUK 77

ex 77.02 Staven, profielen, draad, platen, bladen, strippen en gekalibreerd draaisel,
van magnesium; magnesiumpoeder (ander dan stuifpoeder)

ex 77.04 Beryllium (glucinium) in staven, profielen, draad, platen, bladen en strippen

HOOFDSTUK 78

78.02

78.03

ex 78.04 Loodfoelie, ook indien gegaufreerd, gesneden, geperforeerd, bekleed of

bedrukt (met uitzondering van die op een drager bevestigd)

HOOFDSTUK 79

79.02

79.03
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HOOFDSTUK 80

80.02

80.03

ex 80.04 Tinfoelie (stanniool), ook indien gegaufreerd, gesneden, geperforeerd, be-
kleed of bedrukt (met uitz ondering van die op een drager bevestigd)

HOOFDSTUK 81

ex 81.01

ex 81.02

ex 81.03

ex 81.04

Wolfram in staven, profielen, platen, bladen, strippen, draad

Molybdeen in staven, profielen, platen, bladen, strippen, draad

Tantalium in staven, profielen, platen, bladen, strippen, draad

Andere onedele metalen in staven, profielen, platen, bladen, strippen, draad

HOOFDSTUK 93

ex 93.06 Kolven voor geweren, van hout

HOOFDSTUK 95

ex 95.01 Stoffen geschikt om te worden gesneden: voorbewerkt d.w.z. platen, bladen,
tot/met staafjes, buizen of dergelijke vormen, niet gepolijst en niet anders bewerkt
ex 95.07

HOOFDSTUK 98

ex 98.11 Ebauchons voor pijpen
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Nummers van
de Naamlijst
van Brussel

Omschrijving der goederen

HOOFDSTUK 28 Anorganische chemische produkten; anorganische of organische verbindingen
van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen

en van isotopen

ex 28.01 Halogenen (met uitzondering van ruwe jodium en van broom)

ex 28.04 Waterstof; edele gassen; andere metallolden (met uitzondering van selenium

en van fosfor)

28.05

tot/met
28.10

ex 28.11 Arseentrioxyde, arseenzuur.

28.13
tot/met
28.22

28.24

28.26
tot/met
28.31

ex 28.32 Chloraten (met uitzondeking van natriumchloraat en van kaliumchloraat)

en perchloraten

ex 28.34

28.35
tot/met
28.45

28.47
tot/met

28.58

Oxyjodiden en perjodaten



162 United Nations - Treaty Series 1958

LIJST E

Lijst van de tariefposten waarvoor de invoerreehten van het
gemeenschappelijk dounnetarief 25% niet mogen oversehrijden

-2--1-
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de Naamlijst
van Brussel

Omschrijving der goederen

IIOOFDSTUK 29 Organische chemische produkten

ex 29.01 Koolwaterstoffen (met uitzondering van naftaleen)

29.02

29.03

ex 29.04 Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro-, en nitrosoderivaten
daarvan (met uitzondering van butyl- en isobutylalcoholen)

29.05

ex 29.06 Fenolen (met uitzondering van fenol, van kresolen en van xylenolen) en

fenolalcoholen

29.07

tot/met
29.45

HOOFDSTUK 32

32.05

32.06

HOOFDSTUK 39

39.01
tot/met
39,06
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Lijst van de tariefposten waarvoor de invoerrechten van het
gemeenschappelijk douanetarief in onderlinge overeenstemming zijn vastgesteld

-1- -2- -3-

Nummers van Gemeenchappelijk
douanetarief

de Naamlijst Omschrijving der goederen (invoerrecht naar
van Brussel iverctnade waarde in %)

ex 01.01 Levende slachtpaarden 11

ex 01.02 Levende runderen (andere dan fokdieren van zuiver ras)(I) 16

ex 01.03 Levende varkens (andere dan fokdieren van zuiver ras)(1) 16

ex 02.01 Vlees en eetbare slachtafvallen, vers, eekoeld of bevroren

ex

ex

- van paarden

- van runderen (1)

- van varkens (1)

02.02 Dood pluimved, alsmede de daarvan afkomstige eetbare
slachtafvallen (met uitzondering van levers), vers,
gekoeld of bevroren

02.06 -Gezouten of gedroogd paardevlees

03.01 Zoetwatervis, vers (levend of dood), gekoeld of bevroren

- forellen en andere zalmvissen

- andere

(1) Voor zover behorende tot de gewone veestapel.
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ex 03.03 Schaal-, schelp- en weekdieren (ook indien ontdaan van
schaal of schelp), vers (levend of dood), gekoeld, be-
vroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; schaaldieren
in de schaal, enkel gekookt in water

- langoesten en zeekreeften 25

- krabben en garnalen 18

- oesters 18

04.03 Boter 24

ex 04.05 Vogeleieren in de schaal, vers of verduurzaamd

- van 16-2 tot/met 31-8 12

- van 1-9 tot/met 15-2 15

04.06 Natuurhonig 30

ex 05.07 Bedveren en dons, ruw 0

05.08 Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voor-

behandeld, doch niet in vorm gesneden, met zuur be-
handeld of ontdaan van gelatine; poeder en afval van

deze stoffen 0

ex 06.03 Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor

bloexastukken of voor versiering, vers

- van 1- tot/met 31-10 24

- van 1-11 tot/met 31-5 20

07.01 Groenten en moeskruiden, vers of gekoeld

- uien, sjaLotten, knoflook 12

- nieuwe aardappelen (primeurs)

van 1-1 tot/met 15-5 15

van 16-5 tot/met 30-6 21

- andere (i)

(1) In beginsel wordt het invoerrecht vastgesteld op het peil van het rekenkundig gemiddelde. Een eventuele
aanpassing zal tot stand kunnen worden gebracht door vaststelling van de seizoenrechten in het kader van de
landbouwpolitiek van de Gemeenschap.
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07.04 Groenten en moeskruiden, gedroogd, gedehydreerd of

ge~vaporeerd, ook indien in stukken of in schijven ge-
sneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet

op andere wijze bereid:

- uien 20

- andere 16

ex 07.05 Gedroogde zaden van peuigroenten, ook indien gepeld of
gebroken

- erwten en bonen 10

ex 08.01 Bananen, vers 20

08.02 Citrusvruchten, vers of gedroogd:

- sinaasappelen

- van 15-3 tot/met 30-9 15

- buiten dit tijdperk 20

- mandarijnen en clementines 20

- citroenen 8

- pompelmoezen 12

- andere 16

ex 08.04 Druiven:

- van 1-11 tot/met 14-7 18

- van 15-7 tot/met 31-10 22

08.06 Appelen, peren en kweeperen, vers ()

08.07 Steenfruit, vers:

- abrikozen 25

- andere (1)

ex 08.12 Pruimen, gedroogd 18

ex 09.01 Koffie, ongebrand 16

(1) In beginsel wordt het invoerrecbt vastgesteld op het peil van het rekenkundig gemiddelde. Een eventuele
aanpassing zal tot stand kunnen worden gebracht door vaststelling van de seizoenrechten in het kader van do
landbouwpolitiek van de Gemeenschap.
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(invoerrecht naar
de waarde in %)

Granen (1)

ex 11.01 Tarwemeel (1)

12.01 Oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken

ex 12.03 Zaaizaden (andere dan bietezaad)

12.06 Hop (hopbellen en lupuline)

15.15 Bijenwas en was van andere insekten, ook indien geklenrd

- ruw

- andere

15.16 Plantaardige was, ook indien gekleurd

- ruw

- andere

ex 16.04 Bereidingen en conserven, van vis:

- zalmvissen

ex 16.05 Bereidingen en conserven, van schaaldieren 20

17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm 80

18.01 Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand 9

18.02 Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere af-

vallen van cacao 9

1) a) De invoerrechten van het gemeenschappelijk douanetarief op granen en tarwemeel komen tot stand op
het peil van het rekenkundig gemiddelde van de ingeschreven rechten.
b) Tot het tijdstip waarop ht toe te passen stelsel zal zijn uitgewerkt in het kader van de maatregelen bedoeld in
artikel 40, lid 2, zullen de Lid-Staten, in afwijking van de bepalingen van artikel 23, de heffing van de rechten
op deze produkten-kunnen schorsen.
c) Wanneer een Lid-Staat met betrekking lot de produktie of de verwerking van granen en tarwemeel ernstig
wordt bedreigd of benadeeld door de sehorsing van rechten in een andere Lid-Staat, treden de betrokken
Lid-Staten met elkander in onderhandeling. Ingeral deze onderhandelingen niet tot enig resultant leiden, kan de
Commissie de benadeelde Staat machtigen passende maatregelen te treffen, waarvan zij de wijze van toepassing
vaststelt, voor zover het verschil in kostprijs niet wordt gecompenseerd door het bestaan van een interne
organisatie van de graanmarkt i.a de Lid-Stant die de schorping toepast.

-1-

Numners van
de Naamlijst
van Brussel

10.01
tot/met

10.07
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van Brussel de waarde in %)

19.02 Meel-, zetmeel- en moutextractpreparaten voor kinder-
voeding, voor dieetvoeding of voor keukengebruik,
zonder cacao en met minder dan 50 gewichtspercenten

cacao 25

ex 20.02 Zuurkool 20

21.07 Produkten voor menselijke consumptie, niet elders ge-
noemd noch elders onder begrepen 25

22.04 Gedeeltelijk gegiste druivenmost, ook indien de gisting op
andere wijze dan door toevoegen van alcohol is gestuit 40

23.01 Meel en poeder ongeschikt voor menselijke consumptie:

- van vces en van afvallen van vlees; kanen 4

- van vis, van schaal-, schclp- of weekdieren 5

24.01 Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van

tabak 30

ex 25.07 Kaoline, sillimaniet 0

ex 25.15 Mariner, onbewerkt of enkel kantrecht behouwen of ge-
zaagd op een dikte van meer dan 25 cm 0

ex 25.16 Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen
voor de steenhouwerij of het bouwbedrijf, onbewerkt

of enkel kantrecht behouwen of gezaagd op een dikte
van meer dan 25 cm 0

25.19 Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet), ook indien

gebrand of gesinterd, met uitzondering van magnesium-
oxyde 0

ex 25.27 Talk in verpakking met een nettogewicht van 1 kg of

minder 8

ex 27.07 Fenolen, kresolen en xylenolen, ruw 3

27.09 Ruwe aardolie en ruwe leisteenolie 0

ex 27.14 Petroleumcokes 0

28.03 Koolstof (zwartsel nit aardgas of carbonblack, acetyleen-
zwart, antraccenzwart, ander zwartsel, enz.) 5
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ex 28.04 Fosfor 15

Selenium 0

28.23 IJzeroxyden en ijzerhydroxyden (natuurlijke ijzerhou-
dende verfaarden, welke in totaal 70 gewichtspercenten
of meer ijzerverbindingen, berekend als Fe 2 0 3, bevatten,

daaronder begrepen) 10

28.25 Titaanoxyden 15

ex 28.32 Natriumchloraat en kaliumchloraat 10

ex 29.01 Aromatische koolwaterstoffen:

- Naftaleen 8

ex 29.04 Tertiaire butylalcohol 8

ex 32.07 Titaanwit 15

ex 33.01 Etherische olifn van citrusvruchten (ook indien daaruit
de terpenen zijn afgesplitst), vloeibaar of vast 12

34.04 Kunstwas, ook indien oplosbaar in water; bereide was,
niet geimulgeerd en zonder oplosmiddelen 12

ex 40.07 Draad en koord van gevulcaniseerde rubber, ook indien
omwoeld of omvlochten met textiel 15

41.01 Huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd,

gekalkt of gepekeld), ongelooide schapevachten daar-

onder begrepen 0

ex 41.03 Schapeleder, enkel gelooid:

- van Indische bastaards 0

- andere 6

ex 41.04 Geiteleder, enkel gelooid:

- van Indische geiten 0

- andere 7

41.08 Lakleder en gemetalliseerd leder 12

44.14 Fineer, verkregen door zagen, snijden of schillen, met een
dikte van niet meer dan 5 mm, ook indien aan 66n zijde

versterkt met papier of met weefsel 10
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44.15 Duplex-, triplex- en multiplexhout en met fineer bekleed

bout, ook indien samengesteld met andere stoffen;
inlegwerk van bout 15

53.04 Rafelwol en rafelingen van fijn of van grof haar 0

54.01 Vlas, ruw, geroot, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt,
doch niet gesponnen; werk en afval (rafelingen daar-

onder begrepen) 0

54.02 Ramee, ruw, afgeschraapt, ontgomd, gekamd of anders

beweikt, doch niet gesponnen; werk en afval (rafelingen
daaronder begrepen) 0

55.01 Katoen, niet gekaard en nict gekamd 0

ex 55.02 Linters van kgtoen, ruw 0

55.03 Afval van katoen (rafelingen daaronder begrepen), niet
gekaard en niet gekamd 0

57.01 Hennep (cannabis sativa), ruw, geroot, gezwingeld, ge-
hekeld of anders bewerkt, doch niet gesponnen; werk en
afval (rafelingen daaronder begrepen) 0

57.02 Manillahennep .(abaca of musa textilis), ruw, gehekeld of
anders bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval
(rafelingen daaronder begrepen) 0

57.03 Jute, ruw, ontdaan van het hout of anders bewerkt, doch
niet gesponnen; werk en afval (rafelingen daaronder
begrepen) 0

74.01 Kopersteen of ruwsteen; ruw of gezuiverd koper; resten
en afvallen van koper 0

74.02 Cuprolegeringen 0

75.01 Nikkelmatte, nikkelspijs en andere tussenprodukten van
de nikkelmetallurgie; ruw nikkel (met uitzondering van
de anoden bedoeld bij post 75.05); resten en afvallen
van nikkel 0

80.01 Ruwe tin; resten en afvallen van tin 0

ex 85.08 Ontstekingsbougies 18
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Lijst van de tariefposten waarover de Lid-Staten met elkaar moeten onderhandelen inzake
de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief
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Nummers van
de Naamlijst Omschrijving der goederen
van Brussel

ex 03.01 Zeevis, vers (levend of dood), gekoeld of bevroren

03.02 Vis, enkel gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

04.04 K aas en wrongel

11.02 Grutten, gries, griesmeel, gort en parelgort en andere gepelde, geparelde,
gebroken of geplette granen (vlokken daaronder begrepen), met uit-
zondering van gepelde, gepolijste, geglansde of bij bet pellen gebroken
rijst; graankiemen, ook indien gemalen

11.07 Mout, ook indien gebrand

ex 15.01 Reuzel en ander geperst of gesmolten varkensvet

15.02 Ruw of gesmolten rundvet, schapevet-en geitevet, premier jus (oleostock)
daaronder begrepen

15.03 Varkensstearine; oleostearine; spekolie en oleomargarine, niet ge~mulgeerd,
niet vermengd en niet anderszins bereid

ex 15.04 Walvistraan, ook indien geraffineerd

15.07 Plantaardige vette oliin, vloeibaar of vast, ruw, gezuiverd of geraffineerd

15.12 Gehydrogeneerde dierlijke of plantaardige vetten en oli~n, ook indien ge-

zuiverd doch niet verder bereid

18.03 Cacaomassa (cacaopasta), ook indien ontvet

18.04 Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie daaronder begrepen

18.05' Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker
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18.06 Chocolade en andere voedingsmiddelen, welke cacao bevatten

19.07 Brood, scheepsbeschuit en andere gewone bakkerswaren, waaraan geen
suiker, honig, eieren, vetstoffen, kaas of vruchten zijn toegevoegd

19.08 Banketbakkerswerk, gebak en biscuit, ook indien deze produkten (onge-
acht in welke verhouding) cacao bevatten

21.02 Extracten en essences van kofllie, van thee of van mat6; preparaten van
deze extracten of essences

22.05 Wijn van verse druiven; druivemost waarvan de gisting door toevoegen
van alcohol is gestuit (mistella daaronder begrepen)

22.08 Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een sterkte van 80 graden of meer;

gedenatureerde ethylalcohol, ongeacht de sterkte

22.09 Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een sterkte van minder dan 80
graden; gedistilleerde dranken, likeuren en andere alcoholhoudende

dranken, samengestelde alcoholische preparaten (,,geconcentreerde
extracten") voor de vervaardiging van dranken

25.01 Zout (steen-, klip- en mijnzout, zeezout, geraffineerd zout,.met inbegrip van
bereid industrie-, keuken- en tafelzout); zuiver natriumchloride; zout in
oplossing, zoals pekel, moederloog, zeewater

25.03 Zwavel van alle soorten (met uitzondering van gesublimeerde, van gepreci-
piteerde en van colloldale zwavel)

25.30 Natuurlijke ruwe boraten en concentraten daarvan, ook indien gebrand, doch
met uitzondering van boraten verkregen nit natuurlijke pekel (brijn);
natuurlijk ruw boorzuur met een gehalte aan H, Bo, berekend op bet

droge gewicht, van niet meer dan 85 percent

ex 26.01 Looderts en zinkerts

ex 26.03 Assen en residuen, welke zink bevatten

27.10 Aardoliin en leisteenolign, andere dan ruwe; preparaten, welke 70 of meer
gewichtspercenten aardolien of leisteenoliin bevatten en waarvan deze
olien bet hoofdbestanddeel zijn, niet elders genoemd noch elders
onder bcgrepen
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Nunners van
de Naamlijst Omschrijving der goederen
van Brussel

27.11 Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen

27.12 Vaseline

ex 27.13 Paraffine, was uit aardoli~n of uit leisteenoli~n, paraffineachtige residuen
(slack wax), ook indien gekleurd

ex 28.01 Jodium, ruw, en broom

28.02 Gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel; colloldale zwavel

ex 28.11 Arseenpentoxyde

28.12 Boorzuur en boorzuuranhydride

28.33 Bromiden en oxybromiden; bromaten en perbromaten; hypobromieten

ex 28.34 Jodiden en jodaten

28.46 Boraten en perboraten

ex 29.04 Butylalcoholen en isobutylalcohol (andere dan tertiaire butylalcohol)

ex 29.06 Fenol, kresolen en xylenolen

ex 32.01 Extracten van quebracho en extracten van mimosabast

40.02 Synthetische rubber, al dan niet gestabiliseerde synthetische latex daar-
onder begrepen; uit oli~n vervaardigde factis

44.03 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst of ruw behakt of ontdaan van het
spint

44.04 Hout, enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd

44.05 Hout, enkel overlangs gezaagd of enkel gesneden of geschild, met een dikte
van meer dan 5 mm

45.01 Ruwe natuurkurk en kurkafval; gebroken of gemalen kurk

45.02 Blokken, platen, bladen, vellen en strippen, van natuurkurk, blokjes voor
bet vervaardigen van kurken (stoppen) daaronder begrepen
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Nummers van
de Naamlijst Omschrijving der goederen
van Brussel

47.01 Papierstof

50.02 Ruwe zijde (haspelzijde of gr~ge), niet gemoulineerd

50.03 Afval van zijde (cocons van zijderupsen, ongeschikt om te worden afge.

haspeld, alsmede rafelingen daaronder begrepen); vlokzijde, bourette en

kammeling

50.04 Garens van zijde, niet gereed voor de verkoop in het klein

50.05 Garens van vlokzijde, niet gereed voor de verkoop in het klein

ex 62.03 Zakken voor verpakkingsdoeleinden van juteweefsel, gebruikte

ex 70.19 Glazen kralen en onechte parels; onechte edelstenen zijnde imitaties van
natuurlijke edelstenen of van synthetische edelstenen en dergelijk klein

glaswerk

ex 73.02 Ferrolegeringen (andere dan ferromangaan, bevattende meer dan twee
gewichtspercenten koolstof)

76.01 Ruw aluminium; resten of afval van aluminium (I)

77.01 Ruw magnesium; resten en afvallen van magnesium (niet gekalibreerd
draaisel daaronder begrepen) (1)

78.01 Ruw lood (ook indien zilverhoudend); resten en afvallen van lood (1)

79.01 Ruw zink; resten en afvallen van zink, (i)

ex 81.01 Ruw wolfram, in poedervorm (i)

ex 81.02 Ruw molybdeen ()

ex 81.03 Ruw tantalium (1)

ex 81.04 Andere ruwe metalen (1)

(1) De op halffabrikaten toe te passen rechten zullen moeten worden herzien met inachtneming van het recht
bepaald voor het ruwe metaal overeenkomstig de procedure genoemd in artikel 21, lid 2, van het Verdrag.
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Nummers van
de Naamlijst Omschrijving der goederen
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ex 84.06 Motoren voor automobielen, voor vliegtuigen en voor schepen, alsmede
delen en onderdelen daarvan

ex 84.08 Straalmotoren, alsmede onderdelen en toebehoren daarvan

84.45 Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van metalen en van metaal-
carbiden, met uitzondering van die bedoeld bij de posten 84.49 en 84.50

84.48 Delen, onderdelen en toebehoren, waarvan kan worden onderkend dat zij
uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de gereedschapswerktuigen

bedoeld bij de posten 84.45 tot en met 84.47, alsmede werkstukhouders
en gereedschapshouders, zelfopenende draadsnijkoppen, verdeelkoppen

en andere speciale toestellen, bestemd om op gereedschapswerktuigen te
worden gemonteerd; gereedschapshouders voor handgereedschap be-
doeld bij de posten 82.04, 84.49 en 85.05

ex 84.63 Overbrengingsorganen voor automobielmotoren

87.06 Delen, onderdelen en toebehoren, voor motorvoertuigen bedoeld bij de
posten 87.01 tot en met 87.03

88.02 Vliegtoestellen, zwaarder dan de lucht (vliegtuigen, watervliegtuigen,
kabelvliegers, zweefvliegtuigen, autogiro's, hefschroefvliegtuigen, enz.);
rotochutes

ex 88.03 Delen en onderdelen van vliegtoestellen
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BIJLAGE II

LUST

genoemd in artikel 38 van het Verdrag

-1-

Nummers van
de Naamlijst
van Brussel

HOOFDSTUK 1

HOOFDSTUK 2

HOOFDSTUK 3

HOOFDSTUK 4

HOOFDSTUK 5

HooF

HOOF.

HooFi

HOOFJ

HoOFi

HOOF.

-2-

Omschrijving der goederen

Levende dieren

Vlees en eetbare slachtafvallen

Vis, schaal-, schelp- en weekdieren

Melk en zuivelprodukten; vogelbieren; natuurhonig

05.04 Darmen, blazen en magen van dieren, andere dan die van vissen, in hun
geheel of in stukken

05.15 Produkten van dierlijke oorsprong, niet elders genoemd noch elders onder
begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld bij de hoofdstukken 1 en 3,

niet geschikt voor menselijke consumptie

DSTUK 6 Levende planten en produkten van de bloementeel

DSTUK 7 Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden

DSTUK 8 Eetbaar fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen

DSTUK 9 Koffie, thee en specerijen, met uitzondering van matj (nr 09.03)

DSTUK 10 Granen

DSTUK 11 Produkten van de meelindustrie; mout; zetmeel; gluten; inuline
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-2-

Omschrijving der goederen

HOOFDSTUK 12 Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaadgoed en vruchten; planten
voor industrieel en geneeskundig gebruik; stro en voeder

HOOFDSTUK 13

ex 13.03 Pectine

HOOFDSTUK 15

15.01 Reuzel en ander geperst of gesmolten varkensvet; geperst of gesmolten
vet van pluimvee

15.02 Ruw of gesmolten rundvet, schapevet en geitevet, premier jus daaronder

begrepen

15.03 Varkensstearine; oleostearine; spekolie en oleomargarine, niet geimulgeerd,

niet vermengd en niet anderszins bereid

15.04 Vetten en olign van vis of van zeezoogdieren, ook indien geraffineerd

15.07 Plantaardige vette olien, vloeibaar of vast, ruw, gczuiverd of geraffineerd

15.12 Gehydrogeneerde dierlijke of plantaardige Vetten en olign, ook indien ge-

zuiverd doch niet verder bereid

15.13 Margarine, kunstreuzel en andere bereide spijsvetten

15.17 Afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of

plantaardige was

HOOFDSTUK 16 Bereidingen van vlees, van vis, van schaal-, schelp- en weekdieren

HOOFDSTUK 17

17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm

17.02 Andere suiker; suikerstroop; kunsthonig, ook indien met natuurhonig ver-

mengd; karamel

17.03 Melasse, ook indien ontkleurd

-1-

Nummers van
de Naamlijst
van Brussel
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Nunmers van
de Naamlijst

van Brussel

-2-

Omschrijving der goederen

HOOFDSTUK 18

18.01 Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand

18.02 Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao

HOOFDSTUK 20 Bereidingen van groenten, van moeskruiden, van vruchten en van planten of
plantedelen

HOOFDSTUK 22

22.04 Gedeeltelijk gegist druivemost, ook indien de gisting op andere wijze dan
door toevoegen van alcohol is gestuit

22.05 Wijn van verse druiven; druivemost waarvan de gisting door toevoegen
van alcohol is gestuit (mistella daaronder begrepen)

22.07 Appeldrank, peredrank, honigdrank en andere gegiste dranken

HOOFDSTuK 23 Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren

HOOFDSTUK 24

24.01 Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak

HOOFDSTUK 45

45.01 Ruwe natuurkurk en kurkafval; gebroken of gemalen kurk

HOOFDSTUK 54

54.01 Vlas, ruw, geroot, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt, doch niet ge-
sponnen; werk en afval (rafelingen daaronder begrepen)

HOOFDSTUK 57

57.01 Hennep (Cannabis sativa), ruw, geroot, gezwingeld, gehekeld of anders be-

werkt, doch niet gesponnen; werk en afval (rafelingen daaronder be-
grepen)
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BIJLAGE III

LUST VAN DE ONZICHTBARE TRANSACTIES

genoemd in artikel 106 van het Verdrag

- Zeevrachten, met inbegrip van charterpartijen, havenrechten, uitgaven voor
vissersvaartuigen, enz.

- Binnenvaartvrachten, met inbegrip der charterpartijen.

- Wegvervoer: reizigers, vrachten en bevrachtingen.

- Luchtvervoer: reizigers, vrachten en bevrachtingen.
Betaling door de reizigers van internationale vliegbiljetten, van meer-
vracht voor reisgoed; betaling van de internationale luchtvracht en ge-
charterde vluchten.

Ontvangsten uit de verkoop van internationale vliegbiljetten, uit meer-
vracht voor reisgoed, nit internationale luchtvracht en gecharterde
vluchten.

- Voor alle zeeschepen: aanlegkosten (bunkeren, benzine, proviand, onderhouds-
kosten, reparaties, uitrustingskosten, enz.).

Voor alle binnenschepen: aanlegkosten (bunkeren, benzine, proviand, onder-
houdskosten, kleine kosten van onderhoud en reparatie der schepen, uit-
rustingskosten, enz.).

Voor alle commercifle voertuigen: vloeibare brandstoffen, olie, kleine her-
stelwerkzaamheden, garage, onkosten der chauffeurs en ander mede-
rijdend personeel, enz.

Voor alle luchtvaartuigen: exploitatie- en handelskosten, daarbij inbegrepen
herstelwerkzaamheden aan vliegtuigen en navigatiematerieel.
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- Entrepotkosten en -rechten, pakhuiskosten, inklaring.

- Douanerechten en heffingen.

- Kosten ten gevolge van doorvoer.

- Kosten van herstel en montage.

Kosten van ombouw, afwerking, loonveredeling en andere dergelijke

diensten.

- Reparatie van schepen.

Reparatie van vervoermiddelen uitgezonderd schepen en luchtvaartuigen.

- Technische hulp (hulp met het oog op de produktie en de distributie van goe-
deren en van diensten in alle stadia, verleend gedurende een bepaalde tijd,
afhankelijk van bet bijzondere object waarvoor deze hulp wordt verleend

en bijvoorbeeld omvattende raadplegingen en reizen van deskundigen, het
vervaardigen van technische plannen en tekeningen, fabriekscontrole,
marktstudin alsmede opleiding van personeel).

- Commissie en makelaarsloon.

Winsten tit doorvoerhandel.

Bankprovisie en -kosten.

Representatiekosten.

- Publiciteit in ale vormen.

- Zakenreizen.

- Deelneming door filialen, bijkantoren, enz. in de algemene kosten van hun
hoofdkantoor in het buitenland en omgekeerd.

- Kosten van aannemingswerk (bouw en onderhoud van gebouwen, wegen,
bruggen, havens, enz. door gespecialiseerde aannemers, gewoonlijk teen
vaste prijzen na openbare aanbesteding).

- Bijstortingen, borgtochten en deposito's met betrekking tot de termijnhandel
in goederen, verricht volgens de bestaande handelsgebruiken.

- Toerisme.

- Persoonlijke reizen en verblijf uit hoofde van studie.

- Persoonlijke reizen en verblijf om gezondheidsredenen.

- Persoonlijke reizen en verblijf wegens familieomstandigheden.
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- Abonnementen op couranten, tijdschriften, boeken, muziekwerken.
Couranten, tijdschriften, boeken, muziekwerken en grammofoonplaten.

- Belichte films, commercile films, voorlichtingsfilms, opvoedkundige films,
enz. (huur, rechten, subscripties, kopie- en synchronisatiekosten, enz.)

- Bijdragen voor verenigingen (contributie).

- Onderhoud van en lopende herstelwerkzaamheden aan particulier bezit, in
het buitenland.

- Regeringsuitgaven (officile vertegenwoordigingen in het buitenland, bij-
dragen aan internationale lichamen).

- Belastingen en heffingen, gerechtskosten, registratiekosten voor octrooien
en fabrieksmerken.

Schadeloosstellingen.

Terugbetalingen wegens annulering van contracten en van onverschuldigde
bedragen.

Geldboeten.

- Periodieke betalingen door de Post-, Telegraaf- en Telefoondiensten, alsmede
door openbare vervoerondernemingen.

- Deviezenvergunningen verleend aan onderdanen of ingezetenen van vreemde
nationaliteit die emigreren.

- Deviezenvergunningen verleend aan onderdanen of ingezetenen van vreemde
nationaliteit die naar hun vaderland terugkeren.

- Lonen en salarissen van grensarbeiders en seizoenarbeiders en van andere
niet-verblijfhoudenden (onverminderd het recht van de landen het gebruik
van vreemde werkkrachten te regelen).

- Overmakingen door emigranten (onverminderd het recht der landen om de
immigratie te regelen).

- Honoraria en vergoedingen.

- Dividenden en inkomsten uit winstaandelen.

- Rente (effecten, hypotheekbrieven, enz.)

- Huur en pacht, enz.

- Contractuele aflossingen van leningen (met uitzondering van overschrijvingen
van vervroegde aflossingen of van opgelopen achtersta~lige betalingen).
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- Winst voortvloeiende uit de exploitatie van bedrijven.

- Auteursrechten.

Octrooien, tekeningen, fabrieks- of uitvindersmerken (octrooiverleningen en
licenties, tekeningen, fabrieks- of uitvindersmerken al of niet beschermd, en
overschrijvingen voortvloeiende uit octrooiverleningen en licenties).

- Consulaire ontvangsten.

- Pensioenen en dergelijke inkomsten.

Wettelijke alimentaties en financi~le steun in bijzonder benarde gevallen.
Termijnafbetalingen van tegoeden, welke zich in een Lid-Staat bevinden en
het eigendom van personen zijn die in een andere Lid-Staat woonachtig zijn
en over onvoldoende middelen beschikken om in laatstgenoemd land in hun
eigen onderhoud te voorzien.

- Transacties en overmakingen verband houdende met rechtstreekse verzekering.

- Transacties en overmakingen in verband met herverzekering en retrocessie.

- Opening en terugbetaling van kredieten van commerciele of industrile aard.

- Overmakingen naar het buitenland van onbelangrijke bedragen.

- Documentatiekosten van elke aard, gemaakt voor eigen rekening van erkende
deviezenbanken en wisselkantoren.

Premies van sportbeoefenaars en bij wedstrijden behaalde winsten.

- Erfenissen.

- Huwelijksgiften.
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BIJLAGE IV

LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE

waarop toepasselijk zijn de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag

Frans West-Afrika omvattende: Senegal, Soedan, Guinea, de Ivoorkust
Dahomey, Mauretani , Niger en Opper-Volta,

Frans Equatoriaal Afrika omvattende: Midden-Kongo, Oebangi-Tsjari,
Tsaadgebied en Gaboen,

Saint-Pierre en Miquelon, de Komoren-archipel, Madagaskar en onder-
horigheden, Frans Somaliland, Nieuw-Kaledonic en onderhorigheden, de Franse
Nederzettingen in Oceanie, de Zuidelijke en zuidpool-gebieden,

de autonome Republiek Togo,

het door Frankrijk bestuurde trustgebied van Kameroen,

Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi,

het onder Italiaans bestuur staand trustgebied van Somaliland,

Nederlands Nieuw- Guinea.



II

Protocollen
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PROTOCOL

BETREFFENDE DE STATUTEN VAN DE

EUROPESE INVESTERINGSBANK

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

WENSENDE, de in artikel 129 van bet Verdrag bedoelde Statuten van de

Europese Investeringsbank vast te stellen,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEIREIKT omtrent de volgende bepalingen,
welke aan dat Verdrag zijn gehecht:

ARTIKEL 1

De Europese Investeringsbank welke bij artikel 129 van het Verdrag is
ingesteld, hierna te noemen "de Bank", wordt opgericht, oefent haar functies uit
en verricht haar werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van dat Verdrag
en van deze Statuten.

De zetel van de Bank wordt in onderlinge overeenstemming tussen de
regeringen van de Lid-Staten vastgesteld.

ARTIKEL 2

De taak van de Bank is in artikel 130 van het Verdrag omschreven.

ARTIKEL 3

Overeenkomstig artikel 129 van het Verdrag zijn leden van de Bank

- bet Koninkrijk Belgii,

- de Bondsrepubliek Duitsland,

- de Franse Republiek,

- de Italiaanse Republiek,

het Groothertogdom Luxemburg,

- bet Koninkrijk der Nederlanden.
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ARTIKEL 4

1. Het kapitaal van de Bank bedraagt 6n miljard rekeneenheden, waarin
door de Lid-Staten voor de volgende bedragen wordt deelgenomen:

Duitsland.... 300 miljoen
Fraukrijk .... 300 miljoen
Itati ........ 240 miljoen
Belgii ....... 86,5 miljoen
Nederland ... 71,5 miljoen

Luxemburg .. 2 miljoen

De waarde van de rekeneenheid is 0,88867088 gram fijn goud.

De Lid-Staten zijn ten hoogste aansprakelijk tot het nog niet gestorte be-
drag van hun aandeel in het geplaatste kapitaal.

2. De toelating van een nieuw lid brengt verhoging van het geplaatste kapi-
taal mede, overeenkomende met de inbreng van het nieuwe lid.

3. De Raad van Gouverneurs kan met eenparigheid van stemmen tot een
verhoging van het geplaatste kapitaal besluiten.

4. Het aandeel der leden in bet geplaatste kapitaal kan gecedeerd noch
verpand worden en is niet vatbaar voor beslag.

ARTIKEL 5

1. De Lid-Staten storten 25% van het geplaatste kapitaal in vijf gelijke
delen en wel uiterlijk onderscheidenlijk twee, negen, zestien, drieentwintig en
dertig maanden na de inwerkingtreding van het Verdrag.

ledere storting geschiedt voor een vierde in goud of vrij-converteerbare
deviezen en voor drie vierden in nationale valuta.

2. De Raad van Bewind kan de storting van de resterende 75% van het
geplaatste kapitaal verlangen, voor zover dit noodzakelijk is om aan de verplich-
tingen van de Bank ten opzichte van haar geldschieters te voldoen.

Storting geschiedt door elke Lid-Staat in verhouding tot zijn aandeel in
het geplaatste kapitaal in de valuta welke de Bank nodig heeft ten einde aan haar
verplichtingen te voldoen.
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ARTIKEL 6

1. Op voorstel van de Raad van Bewind kan de Raad van Gouverneurs met

gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten dat de Lid-Staten aan de
Bank bijzondere, rentedragende leningen verstrekken, in het geval en in de mate

waarin de Bank een dergelijke lening nodig heeft voor de financiering van be-

paalde projecten, en wanneer de Raad van Bewind aantoont dat zij niet in staat is

zich de nodige gelden op de kapitaalmarkten te verschaffen tegen passende
voorwaarden, gelet op de aard en bet doel van de te financieren projecten.

2. De bijzondere leningen kunnen eerst worden opgeiist vanaf bet begin
van bet vierde jaar na de inwerkingtreding van bet Verdrag. Zij mogen noch in
totaal een bedrag van 400 miljoen rekeneenheden noch per jaar een bedrag van

100 miljoen rekeneenheden overschrijden.

3. De looptijd van de bijzondere leningen zal worden vastgesteld in overeen-
stemming met die van de kredieten of garanties welke de Bank zich voorstelt

door middel van deze leningen te verstrekken; deze looptijd mag twintig jaar niet
te boven gaan. De Raad van Gouverneurs kan met gekwalificeerde meerderheid

van stemmen op voorstel van de Raad van Bewind besluiten tot vervroegde

terugbetaling van de bijzondere leningen.

4. De bijzondere leningen zullen een rente dragen van 4% 's jaars, tenzij de
Raad van Gouverneurs, rekening houdende met de ontwikkeling en bet peil van

de rentevoet op de kapitaalmarkten, besluit een andere rentevoet vast te stellen.

5. De bijzondere leningen moeten door de Lid-Staten worden verstrekt in
verhouding tot bet aandeel dezer Staten in bet geplaatste kapitaal; het bedrag
daarvan dient binnen zes maanden na een daartoe strekkende oproep in de

nationale valuta te worden gestort.

6. In geval van liquidatie van de Bank worden de bijzondere leningen, door
de Lid-Staten verstrekt, eerst terugbetaald na aflossing van de andere schulden

van de Bank.

ARTIKEL 7

1. Ingeval de pariteit van de valuta van ecen Lid-Staat in verhouding tot de
in artikel 4 omschreven rekeneenheid zou worden verlaagd, wordt bet bedrag
van bet door deze Staat in zijn nationale valuta gestorte aandeel in bet geplaatste

kapitaal aangepast in verhouding tot de wijziging in de pariteit door een door
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dit land te verrichten aanvullende storting ten gunste van de Bank. Het bedrag
waarop de aanpassing betrekking heeft mag echter bet totaal der door de Bank
in bedoelde valuta verstrekte leningen en bet bezit van de Bank in deze valuta
niet overschrijden. De storting dient binnen twee maanden te geschieden of,
voor zover deze verband houdt met leningen, op de vervaldagen van die leningen.

2. Ingeval de pariteit van de Valuta van een Lid-Staat in verhouding tot de
in artikel 4 omschreven rekeneenheid zou worden verhoogd, wordt bet bedrag
van bet door deze Staat in zijn nationale valuta gestorte aandeel in bet geplaatste
kapitaal aangepast in verhouding tot de wijziging in de pariteit, door middel van
een terugbetaling door de Bank aan deze Staat. Het bedrag waarop de aanpassing
betrekking heeft mag echter bet totaal der door de Bank in bedoelde valuta
verstrekte leningen en bet bezit van de Bank in deze valuta niet overschrijden.
Deze storting dient binnen twee maanden te geschieden of, voor zover deze
verband houdt met leningen, op de vervaldagen van die leningen.

3. De pariteit van de valuta van een Lid-Staat in verhouding tot de in artikel 4
omschreven rekeneenheid, is de verhouding tussen bet gewicht aan fijn goud dat
deze rekeneenheid vertegenwoordigt en bet gewicht aan fijn goud overeenkomende
met de pariteit van die valuta zoals deze is medegedeeld aan het Internationaal
Monetair Fonds. Bij gebreke van dien wordt die pariteit berekend aan de hand
van de wisselkoers welke ten aanzien van een in goud uitgedrukte of een in goud
converteerbare valuta door de Lid-Staat voor zijn lopende betalingen wordt
toegepast.

4. De Raad van Gouverneurs kan besluiten dat de in de leden 1 en 2 vast-
gestelde regels niet zullen worden toegepast wanneer een gelijkelijk evenredige
wijziging wordt gebracht in de pariteit van alle valuta's van de landen welke
lid zijn van bet Internationaal Monetair Fonds of van de Bank.

ARTIKEL 8

De Bank wordt bestuurd en beheerd door een Raad van Gouverneurs,
een Raad van Bewind en een Directie.

ARTIKEL 9

1. De Raad van Gouverneurs bestaat nit de door de Lid-Staten aangewezen
Ministers.
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2. De Raad van Gouverneurs stelt de algemene richtlijnen vast met betrek-

king tot de kredietpolitiek van de Bank, met name wat betreft de doelstellingen

welke, naarmate de verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt voort-

schrijdt, als leidraad moeten dienen.

Hij ziet erop toe dat deze richtlijnen worden opgevolgd.

3. Bovendien geldt voor de Raad van Gouverneurs het volgende:

a) hij besluit tot verhoging van het geplaatste kapitaal in overeenstem-

ming met artikel 4, lid 3;

b) hij oefent de bevoegdheden uit welke in artikel 6 inzake de bijzondere

leningen zijn genoemd;

c) hij oefent de bevoegdheden uit welke in de artikelen 11 en 13 voor de

benoeming en bet ambtshalve ontslaan der leden van de Raad van Bewind en

van de Directie zijn genoemd;

d) hij staat de in artikel 18, lid I, genoemde afwijking toe;

e) bij keurt het door de Raad van Bewind opgestelde jaarverslag goed;

f) bij keurt de jaarbalans alsmede de winst- en verliesrekening goed;

g) hij oefent de in de artikelen 7, 14, 17, 26 en 27 genoemde bevoegdheden

uit;

h) hij keurt bet reglement van orde van de Bank goed.

4. De Raad van Gouverneurs is bevoegd om met cenparigheid van stemmen,

in het kader van bet Verdrag en van deze Statuten, alle besluiten te nemen met

betrekking tot de schorsing van de werkzaamheden van de Bank en met betrek-

king tot haar eventuele liquidatie.

ARTIKEL 10

Voor zover in deze Statuten niet anders is bepaald, worden de besluiten

van de Raad van Gouverneurs met meerderheid van de stemmen zijner leden

genomen. Voor bet stemmen in de Raad van Gouverneurs gelden de bepalingen

van artikel 148 van het Verdrag.

ARTIKEL 11

1. Alleen de Raad van Bewind is bevoegd te besluiten tot bet verlenen van

kredieten en garanties en tot het aangaan van leningen; hij stelt de rentevoet
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vast voor de door de Bank verstrekte leningen alsmede de provisie ter zake van

verleende garanties; hij ziet toe op een goed bestuur van de Bank; hij zorgt

ervoor dat het beheer van de Bank plaatsvindt in overeenstemming met de

bepalingen van het Verdrag en van de Statuten en met de algemene richtlijnen

welke door de Raad van Gouverneurs worden vastgesteld.

Na het boekjaar brengt hij verslag uit aan de Raad van Gouverneurs en
maakt dit verslag na goedkeuring bekend.

2. De Raad van Bewind bestaat uit twaalf bewindvoerders en twaalf

plaatsvervangers.

De bewindvoerders worden voor de tijd van vijf jaar door de Raad van

Gouverneurs benoemd na aanwijzing onderscheidenlijk door de Lid-Staten en

door de Commissie, en wel als volgt:

3 bewindvoerders aangewezen door de Bondsrepubliek Duitsland,

3 bewindvoerders aangewezen door de Franse Republiek,

3 bewindvoerders aangewezen door de Italiaanse Republiek,
2 bewindvoerders in onderlinge overeenstemming aangewezen door de

Benelux-landen,

1 bewindvoerder aangewezen door de Commissie.

Zij zijn herbenoembaar.

Elke bewindvoerder wordt bijgestaan door een plaatsvervanger, die

onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde procedure wordt benoemd als

de bewindvoerders.

De plaatsvervangers kunnen aan de vergaderingen van de Raad van

Bewind deelnemen; zij hebben geen stemrecht, tenzij zij een bewindvoerder in

geval van verhindering vervangen.

De president of, bij ontstentenis, een van de vice-presidenten van de
Directie oefent het voorzitterschap uit van de Raad van Bewind, zonder aan de

stemming deel te nemen.

Als leden van de Raad van Bewind worden gekozen personen die alle

waarborgen bieden voor onafhankelijkheid en bekwaamheid. Zij zijn slechts aan

de Bank verantwoording schuldig.

3. Een bewindvoerder kan slechts dan door de Raad van Gouverneurs,

welke ter zake met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit, ambtshalve

worden ontslagen, indien hij niet meer voldoet aan de voorwaarden welke voor

de uitoefening van zijn functie zijn gesteld.
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Ingeval het jaarverslag niet wordt goedgekeurd, treedt de Raad van

Bewind af.

4. Indien er ten gevolge van overlijden of van vrijwillig, ambtshalve of
collectief ontslag een vacature ontstaat, wordt tot vervanging overgegaan over-

eenkomstig de in lid 2 vastgestelde voorschriften. Behalve bij algehele vernieu-

wing, worden de leden voor de verdere duur van hun mandaat vervangen.

5. De Raad van Gouverneurs stelt de vergoeding vast voor de leden van de

Raad van Bewind. Met eenparigheid van stemmen bepaalt hij welke functie

eventucel onverenigbaar is met die van bewindvoerder en van plaatsvervanger.

ARTIKEL 12

1. Elke bewindvoerder beschikt in de Raad van Bewind over 66n stem.

2. Voor zover in deze Statuten niet anders is bepaald, worden de besluiten

van de Raad van Bewind met eenvoudige meerderheid van stemmen van zijn

stemgerechtigde leden genomen. Voor de gekwalificeerde meerderheid zijn acht

eensluidende stemmen vereist. Het reglement van orde van de Bank stelt het

quorum vast dat voor het nemen van rechtsgeldige besluiten in de Raad van

Bewind is vereist.

ARTIKEL 13

1. De Directie bestaat uit een president en twee vice-presidenten, dio voor

de tijd van zes jaar door de Raad van Gouverneurs op voorstel van de Raad van

Bewind worden benoemd. Zij zijn herbenoembaar.

2. Op voorstel van de Raad van Bewind, met gekwalificeerde meerderheid

van stemmen tot stand gekomen, kan de Raad van Gouverneurs, eveneens met

gekwalificeerde meerderheid van stemmen, besluiten, de leden van de Directie

ambtshalve te ontslaan.

3. De Directie behandelt de lopende zaken van de Bank, onder leiding van
de president en onder toezicht van de Raad van Bewind.

Zij bereidt de besluiten van de Raad van Bewind voor, met name wat

betreft bet aangaan van leningen en het verlenen van kredieten en garanties,

en zorgt voor de uitvoering van die besluiten.
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4. De adviezen inzake plannen voor bet verstrekken van leningen en voor
het verlenen van garanties en inzake plannen voor het aangaan van leningen
worden door de Directie met meerderheid van stemmen vastgesteld.

5. De Raad van Gouverneurs stelt de vergoeding vast voor de leden van de

Directie en bepaalt welke werkzaamheden onverenigbaar zijn met hun ambt.

6. De president of, bij ontstentenis, een van de vice-presidenten vertegen-
woordigt de Bank in en buiten rechte.

7. De ambtenaren en bedienden van de Bank staan onder het gezag van de
president. Zij worden door hem benoemd en ontslagen. Bij de keuze van het
personeel dient niet alleen rekening te worden gehouden met persoonlijke
geschiktheid en beroepsbekwaamheid, doch eveneens met een billijke verdeling
naar nationaliteit over de Lid-Staten.

8. De Directie en het personeel van de Bank zijn slechts aan de Bank ver-

antwoording schuldig en oefenen hui functies in volledige onafhankelijkheid uit.

ARTIKEL 14

1. Een comit6 van drie leden, door de Raad van Gouverneurs op grond van
hun bekwaamheid benoemd, controleert elk jaar de regelmatigheid van de
verrichtingen en van de boeken van de Bank.

2. Dit comitg verklaart dat de balans en de winst- en verliesrekening in
overeenstemming zijn met de boekingen en dat zij zowel wat de activa als de
passiva betreft, een juist beeld geven van de financiele toestand van de Rank.

ARTIKEL 15

De Bank onderhoudt de betrekkingen met elke Lid-Staat door tussen-

komst van de door deze aangewezen autoriteit. Voor de uitvoering van financiele

verrichtingen heeft zij toegang tot de centrale bank van de betrokken Lid-Staat
of tot andere door die Staat gemachtigde financiele instellingen.

ARTIKEL 16

1. De Bank werkt samen met alle internationale organisaties waarvan de

werkzaamheden zich uitstrekken over een terrein dat met het hare overeenkomt.
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2. De Bank legt alie contacten welke dienstig zijn voor de samenwerking
met de bankinstellingen en financile instellingen der landen tot welke zij haar
verrichtingen uitstrekt.

ARTIKEL 17

Op verzoek van een Lid-Staat of van de Commissie dan wel ambtshalve
worden de richtlijnen die door de Raad van Gouverneurs overeenkomstig artikel
9 van deze Statuten zijn vastgesteld door hem uitgelegd of aangevuld op dezelfde
wijze als waarop zij tot stand zijn gekomen.

ARTIKEL 18

1. In het kader van de in artikel 130 van het Verdrag omschreven taak,
verleent de Bank kredieten aan haar leden of aan particuliere of openbare
ondernemingen ten behoeve van investeringsprojecten, te verwezenlijken op het
Europese grondgebied van de Lid-Staten, voor zover ult andere bronnen voort-
komende middelen niet tegen redelijke voorwaarden beschikbaar zijn.

Nochtans kan de Bank, krachtens een, met eenparigheid van stemmen op
voorstel van de Raad van Bewind genomen, besluit van de Raad van Gouver-
neurs tot afwijking van het voorgaande, kredieten verlenen voor investerings-
projecten welke geheel of gedeeltelijk buiten het Europese grondgebied van de
Lid-Staten zullen worden verwezenlijkt.

2. Het verstrekken van leningen wordt zoveel mogelijk ondergeschikt
gemaakt aan de inschakeling van andere financieringsmiddelen.

3. Wanneer een lening wordt toegekend aan een onderneming of cen ander
lichaam dan een Lid-Staat, maakt de Bank het verstrekken van deze lening
ondergeschikt hetzij aan een garantie van de Lid-Staat op wiens grondgebied
het project zal worden verwezenlijkt, hetzij aan andere voldoende waarborgen.

4. De Bank kan leningen garanderen die door openbare of particuliere
ondernemingen of door lichamen zijn aangegaan ter verwezenlijking van pro-
jecten als bedoeld in artikel 130.

5. De som van de uitstaande leningen en garanties, door de Bank verstrekt,
mag 250% van het geplaatste kapitaal niet te boven gaan.

6. De Bank beveiligt zich tegen wisselkoersrisico's door in de lenings- en
garantie-overeenkomsten de naar haar mening passende bepalingen op te nemen.
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ARTIKEL 19

1. De rentevoet voor door de Bank te verstrekken leningen alsmede de
garantieprovisie dienen te worden aangepast aan de op de kapitaalmarkt gel-
dende voorwaarden en zodanig te worden berekend dat de daaruit voortvloeiende
ontvangsten de Bank in staat stellen haar verplichtingen na te komen, haar
kosten te dekken en overeenkomstig artikel 24 een reservefonds te vormen.

2. De Bank staat geen verlagingen toe van de rentevoet. Ingeval er, gelet
op de bijzondere aard van het te financieren project, aanleiding bestaat tot ver-
laging van de rentevoet, kan de belanghebbende Lid-Staat of een derde instantie
rentevergoedingen verlenen, voor zover dit verenigbaar is met de in artikel 92
van het Verdrag Vastgestelde regels.

ARTIKEL 20

Bij het verstrekken van leningen en -van garanties neemt de Bank de
volgende beginselen in acht:

1. Zij waakt ervoor dat haar gelden op de meest rationele wijze in het belang
van de Gemeenschap worden aangewend.

Zij kan slechts leningen verstrekken of op te nemen leningen garanderen:

a) wanneer rente en aflossing bij projecten, uitgevoerd door ondernemin-
gen in de produktieve sector, zijn gewaarborgd door de exploitatie-opbrengsten,
of, bij andere projecten, door een verbintenis aangegaan door de Staat waarin
het project wordt uitgevoerd dan wel op enigerlei andere wijze,

b) en wanneer de uitvoering van het project bijdraagt tot een verhoging
van de economische produktiviteit in het algemeen en eveneens tot de verwezen-
lijking van de gemeenschappelijke markt.

2. Zij mag op generlei wijze deelnemen in ondernemingen noch een verant-
woordelijkheid in het beleid daarvan op zich nemen, tenzij beveiliging van haar
rechten dit als waarborg voor de inning van haar schuldvordering vereist.

3. Zij kan haar schuldvorderingen cederen op de kapitaalmarkt en te dien
einde van haar geldnemers de uitgifte van obligaties of andere effecten verlangen.

4. Noch de Bank noch de Lid-Staten mogen als voorwaarde stellen dat
uitgeleende gelden in een bepaalde Lid-Staat moeten worden besteed.

5. Zij kan het verstrekken van leningen afhankelijk stellen van het uitschrij-
ven van internationale aanbestedingen.
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6. Zij financiert noch geheel noch gedeeltelijk een project waartegen de
Lid-Staat op wiens grondgebied het project moot worden uitgevoerd, zich verzet.

ARTIKEL 21

1. Aanvragen om leningen of garanties kunnen aan de Bank worden gericht,
hetzij door tussenkomst van de Commissie, hetzij van de Lid-Staat op wiens
grondgebied het project zal worden verwezenlijkt. Een onderneming kan zich

ook rechtstreeks met zodanige aanvragen tot de Bank richten.

2. Wanneer de aanvragen door tussenkomst van de Commissie plaats-

vinden, worden zij voor advies voorgelegd aan de Lid-Staat op wiens grond-
gebied het project zal worden uitgevoerd. Wanneer de aanvragen door tuasen-
komst van de Lid-Staat plaatsvinden, worden zij voor advies aan de Commissie

voorgelegd. Wanneer zij reehtstreeks van eon onderneming afkomstig zijn,

worden zij aan de betrokken Lid-Staat en aan de Commissie voorgelegd.

De betrokken Lid-Staten en de Commissie dienen hun advies binnen een
termijn van ten hoogste twee maanden te geven; bij gebreke van een antwoord

binnen deze termijn, mag de Bank aannemen dat tegen het betrokken project

geen bezwaren bestaan.

3. De Raad van Bewind beslist over lenings- en garantie-aanvragen welke

hem door de Directie worden voorgelegd.

4. De Directie onderzoekt of de haar voorgelegde lenings- en garantie-
aanvragen voldoen aan de bepalingen van deze Statuten, met name aan die van

artikel 20. Indien de Directie zich uitspreekt voor het verstrekken van de lening

of de garantie, moet zij de ontwerp-overeenkomst aan de Raad van Bewind
voorleggen; zij kan haar gunstig advies afhankelijk stellen van de voorwaarden

welke zij als wezenlijk besohouwt. Indien de Directie zich uitspreekt tegen het

verstrekken van de lening of de garantie, moet zij de desbetreffende bescbeiden,

vergezeld van haar advies, voorleggen aan de Raad van Bewind.

5. Wanneer de Directie cen afwijzend advies uitbrengt, kan de Raad van
Bewind de betrokken lening of garantie niet dan met eenparigheid van stemmen

verstrekken.

6. Wanneer de Commissie eon afwijzend advies uitbrengt, kan de Raad van
Bewind de betrokken lening of garantie niet dan met eenparigheid van stemmen

verstrekken; daarbij onthoudt de bewindvoerder die na aanwijzing van de Com-
missie is benoemd, zich van stemming.
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7. Ingeval zowel de Directie als de Commissie een afwijzend advies uit-
brengen, mag de Raad van Bewind de betrokken lening of garantie niet ver-
strekken.

ARTIKEL 22

1. De Bank neemt op de. internationale kapitaalmarkten de gelden op welke
ter vervulling van haar taak noodzakelijk zijn.

2. De Bank kan op de kapitaalmarkt van een Lid-Staat leningen opnemen
in het kader van de voor binnenlandse emissies geldende wettelijke voorschriften
of, bij gebreke van dergelijke voorschriften in een Lid-Staat, nadat deze laatste
en de Bank overleg hebben gepleegd en tot overeenstemming zijn gekomen
inzake de door de Bank voorgenomen lening.

De bevoegde instanties van bedoelde Lid-Staat kunnen hun toestemming
slechts weigeren, indien ernstige storingen op de kapitaalmarkt van die Staat
te vrezen zijn.

ARTIKEL 23

1. De Bank kan de beschikbare middelen welke zij niet onmiddellijk nodig
heeft om aan haar verplichtingen te voldoen, op de volgende wijze aanwenden:

a) zij kan deze op de geldmarkten uitzetten,

b) met inachtneming van de bepalingen van artikel 20, lid 2, kan zij
effecten kopen of verkopen welke door haar of door haar geldnemers zijn uit-
gegeven,

c) zij kan elke andere financile handeling verrichten welke met haar doel
verband houdt.

2. Onverminderd de bepalingen van artikel 25, verricht de Bank bij bet
beheer over de door haar uitgezette gelden geen deviezenarbitrage welke niet
rechtstreeks noodzakelijk is voor de verwezenlijking van door haar te verstrekken
leningen of voor de nakoming van de verplichtingen welke zij wegens door
haar aangegane leningen of verstrekte garanties op zich heeft genomen.

3. Op het in dit artikel bedoelde gebied handelt de Bank in overleg met de
bevoegde instanties van de Lid-Staten of met hun centrale bank.
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ARTIKEL 24

1. Er zal geleidelijk een reservefonds worden gevormd ten belope van 10%
van het geplaatste kapitaal. Indien de stand van de verplichtingen van de Bank
zulks rechtvaardigt, kan de Raad van Bewind besluiten tot het vormen van aan-
vullende reserves. Zolang dit reservefonds nog niet geheel is gevormd, behoort

het te worden gevoed door:

a) de rente-ontvangsten uit hoofde van leningen door de Bank verstrekt
nit de door de Lid-Staten krachtens artikel 5 te storten bedragen,

b) de rente-ontvangsten uit hoofde van leningen door de Bank verstrekt
nit de bedragen, verkregen door de terugbetaling van de onder a) bedoelde

leningen,

voor zover deze rente-ontvangsten niet noodzakelijk zijn voor het nakomen der
verplichtingen en voor het dekken der kosten van de Bank.

2. De middelen van het reservefonds dienen zodanig te worden belegd dat

zij te allen tijde het doel van dit fonds kunnen dienen.

ARTIKEL 25

1. De Bank is steeds bevoegd haar bezit aan deviezen van een van de Lid-

Staten over te maken in deviezen van een andere Lid-Staat met het oog op de
uitvoering van financele verrichtingen overeenkomstig haar taak als omsehreven
in artikel 130 van het Verdrag en met inachtneming van de bepalingen van

artikel 23 van deze Statuten. De Bank vermijdt dergelijke overmakingen zoveel
mogelijk indien zij saldi beschikbaar heeft of beschikbaar kan maken in valuta

die zij nodig heeft.

2. De Bank mag haar bezit aan deviezen van een der Lid-Staten niet zonder

toestemming van deze Staat omzetten in deviezen van derde landen.

3. De Bank kan vrij beschikken over dat deel van het kapitaal dat in goud

of in converteerbare deviezen is gestort, en eveneens over de op de markten van

derde landen geleende deviezen.

4. De Lid-Staten verbinden zich, die deviezen ter beschikking van. de debi-
teuren van de Bank te stelen, welke vereist zijn voor de terugbetaling van
hoofdsom en rente van de leningen die de Bank verstrekt of gegarandeerd heeft,
ten behoeve van op het grondgebied der Lid-Staten uit te voeren projecten.
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ARTIKEL 26

Indien een Lid-Staat zijn uit deze Statuten voortvloeiende verplichtingen
als lid niet nakomt, met name de verplichting zijn aandeel of de bijzondere

leningen te storten of aan zijn verbintenissen ter zake van opgenomen leningen
te voldoen, kan de verstrekking van leningen of van garanties aan deze Lid-
Staat of aan zijn onderdanen worden geschorst door een met gekwalificeerde

meerderheid van stemmen genomen besluit van de Raad van Gouverneurs.

Dit besluit bevrijdt de Staat noch zijn onderdanen van hun verplichtingen

jegens de Bank.

ARTIKEL 27

1. Indien de Raad van Gouverneurs besluit de werkzaamheid van de Bank
te schorsen, moeten alle werkzaamheden zonder verwijl worden stopgezct, met
uitzondering van die welke noodzakelijk zijn om het gebruik, de bescherming
en het behoud van de bezittingen, alsmede de afwikkeling der verplichtingen
behoorlijk te waarborgen.

2. In geval van liquidatie benoemt de Raad van Gouverneurs de liquidateurs

en geeft hun aanwijzingen voor de afwikkeling daarvan.

ARTIKEL 28

1. De Bank heeft in elk der Lid-Staten de ruimste handelingsbevoegdheid

welke door de nationale wetgevingen aan rechtspersonen wordt toegekend; zij
kan roerende en onroerende goederen verkrijgen en vervreemden en in rechte

optreden.

De aan de Bank verleende voorrechten en immuniteiten worden door het
in artikel 218 van het Verdrag genoemde protocol bepaald.

2. De bezittingen van de Bank kunnen op geen enkele wijze gevorderd of

onteigend worden.

ARTIKEL 29

Geschillen tussen de Bank enerzijds en haar geldgevers, geldnemers of
derden anderzijds worden, behoudens de aan het Hof van Justitie toegekende
bevoegdheden, door de bevoegde nationale rechter beslecht.

De Bank kiest woonplaats in elk der Lid-Staten. Zij kan echter in een con-

tract een bijzondere woonplaats kiezen of in een scheidsrechterlijke procedure
voorzien.

De vermogenswaarden van de Bank kunnen slechts ingevolge rechterlijke

beslissing in beslag genomen of geixecuteerd worden.
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Gedaan te Rome, de vijfentwintigste maart negentienhonderd zevenen-
vijftig.

b 9t/,j
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PROTOCOL

betreffende

DE BINNENLANDSE HANDEL VAN DUITSLAND

EN DE DAARMEDE

SAMENHANGENDE VRAAGSTUKKEN

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

IN OVERWEGING NEMENDE de thans ten gevolge van de deling van Duits-

land heersende toestanden,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen,

welke aan het Verdrag zijn gehecht:

1. Aangezien het handelsverkeer tussen de Duitse gebieden waar de Grond-
wet voor de Bondsrepubliek Duitsland geldt, en de Duitse gebieden waar die

Grondwet niet wordt toegepast, deel uitmaakt van de binnenlandse handel van
Duitsland, vereist de toepassing van het Verdrag in Duitsland geen enkele
wijziging van de thans voor die binnenlandse handel bestaande regeling.

2. ledere Lid-Staat brengt de akkoorden inzake het handelsverkeer met de

Duitse gebieden waar de Grondwet voor de Bondsrepubliek niet wordt toegepast,
alsmede hun uitvoeringsbepalingen ter kennis van de afidere Lid-Staten en

van de Commissie. Hij waakt ervoor dat deze uitvoering niet in tegenspraak is

met de beginselen van de gemeenschappelijke markt, en treft met name passende

maatregelen om te vermijden, dat het economisch bestel van de andere Lid-
Staten wordt geschaad.

3. ledere Lid-Staat kan passende maatregelen treffen ten einde te verhin-

deren dat voor hem moeilijkheden ontstaan uit de handel tussen een Lid-Staat
en de Duitse gebieden waar de Grondwet voor de Bondsrepubliek Duitsland niet

wordt toegepast.
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Gedaan te Rome, de vijfentwintigste maart negentienhonderd zeven-
envijftig.

/2/
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PROTOCOL

betreffende

ENKELE BEPALINGEN

VAN BELANG VOOR FRANKRIJK

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

WENSENDE in overeenstemming met de algemene dooleinden van het

Verdrag, enkole thans bestaande bijzondere vraagstukken te regelen,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen,

welke aan dat Verdrag zijn gehecht:

I. - Heflingen en steunmaatregelen

1. Jaarlijks wordt door de Commissie en door de Raad een onderzbek inge-

steld naar het in hot gebied van de Fransefrank toegepaste stelsel van steun-

maatregelen voor de uitvoer en van bijzondere heffingen bij invoer.

Bij dit onderzook geeft de Franse Rogering kennis van de maatregelen

welke zij zich voorstelt te nemen met het oog op de verlaging en de rationalisatie

van het peil der steunmaatregelen en heffingen.

Zij doet de Raad en de Commissie evenens mededeling van niouwe heffin-

gen welke zij ingevolge nieuwe liberalisatiemaatregolen beoogt in te voeren als-

mede van de herzieningen van de steunmaatregelen en de heffingen waartoe zij

wenst over te gaan binnen de limiet van het op 1 j anuari 1957 geldende maximum-

percentage voor heffingen. Deze verschillende maatregelen kunnen het onder-

werp van bespreking in die instellingen uitmaken.

2. Indien de Raad van mning is dat het ontbreken van eenvormigheid

schadelijk is voor bepaalde industrile sectoren der overige Lid-Staten kan hij,

met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie,

besluiten de Franse Regering te verzoekon bepaalde maatregelen te nemen tot

uniformisatie van de heffingen en van de steunmaatregelen, in elk van de drie

categorien, to weten: grondstoffen, haiffabrikaten en eindprodukten. Indien de

Franse Regering deze rnaatregelen niet neemt, machtigt de Raad, ovenoens met

gekwalificeerde meerderilwid van stemmen, de ovorige Lid-Staten tot het treffen

van vrijwaringsmaal regcdo waarvan hij de voorwaarden en wijze van toepassing

vaststelt.

3. Indien de lopende rekening van de betalingsbalans van het gebied van de

Franse frank langer dan een jaar in evenwicht is geweest en indien de mone-

taire reserves een peil hebben bereikt dat als bevredigend wordt beschouwd, in
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het bijzonder met het oog op de omvang van de buitenlandse handel van dit ge-

bied, kan de Raad, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel

van de Commissie, besluiten dat de Franse Regering het stelsel van heffingen en

steumnaatregelen dient af te schaffen.

Indien de Commissie en de Franse Regering niet tot overeenstemming

komen omtrent de vraag of het peil der monetaire reserves van het gebied van

de Franse frank als bevredigend kan worden beschouwd, onderwerpen zij zich

aan het oordeel van een in onderlinge overeenstemming als scheidsrechter gekozen

persoon of lichaam. Bij gebreke van overeenstemming wordt deze scheidsrechter

door de president van het Hof van Justitie aangewezen.

Bij de afschaffing waartoe aldus is besloten dient zodanig te werk te wor-

den gegaan, dat daardoor het evenwicht van de betalingsbalans niet in gevaar

wordt gebracht; in het bijzonder kan de afschaffing geleidelijk plaatsvinden.

Wanneer deze afschaffing eenmaal heeft plaatsgevonden, worden de bepalingen

van het Verdrag geheel en al toegepast.

De uitdrukking ,,de lopende rekening van de betalingsbalans" dient te

worden verstaan in de zin als aanvaard door de internationale lichamen en het

Internationaal Monetair Fonds, dat wil zeggen als de handelsbalans en de on-

zichtbare transacties welke het karakter bezitten van inkomsten en van dienst-

verrichtingen.

Il. - Vergoeding van overuren

1. De Lid-Staten zijn van mening dat het tot stand brengen van de gemeen-

schappelijke markt tot een zodanige toestand zal leiden aan het einde van de

eerste etappe, dat de grondslag waarboven overuren worden vergoed, alsook de

gemiddelde toeslag voor deze uren in de industrie, overeenstemmen met het

in het jaar 1956 in Frankrijk bestaande gemiddelde.

2. Wanneer aan het einde van de eerste etappe de vorenomschreven toestand

niet is verwezenlijkt, dient de Commissie Frankrijk te machtigen, ten opzichte

van industrietakken welke benadeeld worden door de ongelijkheid in de wijze van

vergoeding der overuren, vrijwaringsmaatregelen te treffen, waarvan zij de voor-

waarden en wijze van toepassing vaststelt, tenzij gedurende deze etappe in

dezelfde industrietakken in andere Lid-Staten de gemiddelde stijging van het

loonpeil, in verhouding tot het gemiddelde van 1956, de gemiddelde stijging in

Frankrijk te boven gaat met een percentage dat door de Commissie, na goed-

keuring door de Raad die ter zake met gekwalificeerde meerderheid van stemmen

besluit, is vastgesteld.
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PROTOCOL

BETREFFENDE ITALIE

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

VERLANGENDE bepaalde bijzondere vraagstukken te regelen welke voor
Italig van belang zijn,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen,
welke aan het Verdrag zijn gehecht:

DE LID-STATEN VAN DE GEMEENSCHAP

NEMEN KENNIS van het feit, dat de Italiaanse Regering een aanvang heeft
gemaakt met de tenuitvoerlegging van een tienjarenplan voor economische ex-

pansie, dat tot doel heeft een evenwicht tot stand te brengen in de structuur van
de Italiaanse economie, met name door de minderontwikkelde streken in het

zuiden en op de eilanden toe te rusten en door nieuwe werkgelegenheid te schep-
pen, ten einde de werkloosheid uit te schakelen;

BRENGEN IN HERINNERING, dat dit programma van de Italiaanse Rege-
ring door organisaties van internationale samenwerking waarvan zij lid zijn, in
zijn beginselen en zijn doelstellingen in beschouwing is genomen en goedgekeurd;

ERKENNEN, dat het in hun gemeenschappelijk belang is dat de doel-
stellingen van het Italiaanse programma worden bereikt;

KOMEN OVEREEN, ten einde de vervulling van de taak der Italiaanse

Regering te vergemakkelijken, aan de instellingen van de Gemeenschap aan te
bevelen alle in het Verdrag bedoelde middelen en procedures aan te wenden, met

name een doeltreffend gebruik te maken van de middelen van de Europese
Investeringsbank en het Europees Sociaal Fonds;

ZIJN VAN MENING, dat door de instellingen van de Gemeenschap bij de toe-

passing van het Verdrag rekening moet worden gehouden met de krachtsinspan-

ning welke de Italiaanse economie zich gedurende de eerstkomende jaren moet
getroosten, en met de wenselijkheid gevaarlijke spanningen te voorkomen, met
name in de betalingsbalans en het peil van werkgelegenheid, welke de toepassing

van dat Verdrag in Itali6 in gevaar zouden kunnen brengen;

ERKENNEN in het bijzonder,'dat er bij de toepassing van de artikelen 108
en 109 voor gewaakt moet worden dat de maatregelen welke van de Italiaanse
Regering worden verlangd, het volbrengen van haar programma voor econo-

mische expansie en voor verbetering van de levensstandaard van de bevolking

niet aantasten.
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PROTOCOL

betreffende

HET GROOTHERTOGDOM

LUXEMBURG

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

VERLANGENDE, bepaalde bijzondere vraagstukken te regelen welke voor

het Groothertogdom Luxemburg van belang zijn,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen,
welke aan het Verdrag zijn gehecht:

A R TIKEL 1

1. Gezien de bijzondere toestand van zijn landbouw wordt aan het Groot-

hertogdom Luxemburg toegestaan de kwantitatieve beperkingen te handhaven

bij de invoer van de produkten voorkomende op de lijst welke is gehecht aan bet

besluit van de Verdragsluitende Partijen bij de Algemene Overeenkomst betref-

fende Tarieven en Handel van 3 december 1955 met betrekking tot de Luxem-
burgse landbouw.

Belgie, Luxemburg en Nederland passen de regeling toe vermeld in

artikel 6, lid 3, van de Overeenkomst van 25 juli 1921 tot oprichting van een

economische unie tussen Belgie en het Groothertogdom Luxemburg.

2. Het Groothertogdom Luxemburg neemt alle maatregelen van structurele,

technische en economische aard waardoor de geleidelijke integratie van de

Luxemburgse landbouw in de gemeenschappelijke markt mogelijk wordt ge-

maakt. De Commissie kan het Groothertogdom Luxemburg aanbevelingen doen
over de te nemen maatregelen.

Aan het einde van de overgangsperiode besluit de Raad met gekwalifi-

ceerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie in hoeverre de

afwijkingen toegestaan aan het Groothertogdom Luxemburg moeten worden

gehandhaafd, gewijzigd of afgeschaft.

Tegen die beschikking staat voor elke betrokken Lid-Staat beroep open

bij een scheidsrechterlijke instantie, aangewezen overeenkomstig de bepalingen
van artikel 8, lid 4, van het Verdrag.

ARTIKEL 2

Bij de vaststelling van de verordeningen als bedoeld in artikel 48, lid 3,

van bet Verdrag, inzake het vrije verkeer van werknemers, houdt de Commissie
ten aanzien van bet Groothertogdom Luxemburg rekening met de bijzondere

demografische toestand van dat land.
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PROTOCOL

betreffende

GOEDEREN VAN OORSPRONG EN
VAN HERKOMST UIT BEPAALDE LANDEN

onderworpen aan een bijzondere regeling

bij invoer in een van de Lid-Staten

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

VERLANGENDE nadere aanduidingen te geven voor de toepassing van bet
Verdrag op bepaalde goederen van oorsprong en van herkomst uit bepaalde
landen onderworpen aan een bijzondere regeling bij invoer in een der Lid-Staten,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen,

welke aan bet Verdrag zijn gehecht:

1. De toepassing van het Verdrag tot oprichting van de Europese Econo-
mische Gemeenschap vergt geen enkele wijziging in de douaneregeling die bij de
inwerkingtreding van het Verdrag van toepassing is op de invoer

a) in de Benelux-landen, van goederen van oorsprong en van herkomst
uit Suriname en de Nederlandse Antillen,

b) in Frankrijk, van goederen van oorsprong en van herkomst uit Marokko,
Tunesi, de Republiek Vietnam, Kambodja en Laos. De hierboven vermelde
bepalingen zijn eveneens van toepassing op de Franse nederzettingen in het
Condominium van de Nieuwe Hebriden,

c) in Itali6, van goederen van oorsprong en van herkomst uit Lybi en
uit het thans onder Italiaans bestuur staand trustgebied van Somaliland.

2. De goederen in een Lid-Staat ingevoerd met toepassing van bovenver-
melde regeling kunnen niet worden geacht in die Staat in het vrije verkeer te zijn,
in de zin van artikel 10 van het Verdrag, wanneer zij weer worden uitgevoerd naar
een andere Lid-Staat.

3. V66r het einde van het eerste jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag
delen de Lid-Staten de bepalingen betreffende de in dit Protocol bedoelde bij-
zondere regeling alsmede de lijst van de produkten waarvoor zij gelden, aan de

Commissie en aan de andere Lid-Staten mede.

Zij brengen de Commissie en de andere Lid-Staten eveneens op de hoogte
van de later in deze lijsten of in deze regeling aangebrachte wijzigingen.

4. De Commissie waakt ervoor dat de toepassing van bovengenoemde be-
palingen geen schade kan berokkenen aan de andere Lid-Staten; zij kan daartoe
alle passende maatregelen nemen ten aanzien van de betrekkingen tussen Lid-
Staten.
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PROTOCOL

betreffende de regeling toe te passen

OP DE PRODUKTEN VALLENDE ONDER

DE EUROPESE GEMEENSCHAP

VOOR KOLEN EN STAAL

TEN AANZIEN VAN ALGERIE

EN DE OVERZEESE DEPARTEMENTEN

VAN DE FRANSE REPUBLIEK

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

ZICH BEWUST van het feit, dat de bepalingen van het Verdrag betreffende
Algerie en de overzeese departementen van de Franse Republiek het vraagstuk

doen rijzen van de regeling, die moet worden toegepast, ten aanzien van Algerie

en die departementen, op de produkten vallende onder het Verdrag tot oprichting

van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

VERLANGENDE, te streven naar een passende oplossing, welke in over-

eenstemming is met de beginselen van beide Verdragen,

ZULLEN dit vraagstuk in een geest van onderlinge samenwerking regelen
binnen een zo kort mogelijke termijn en uiterlijk ter gelegenheid van de eerste

herziening van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor

Kolen en Staal.
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PROTOCOL

betreffende

DE AARDOLIE

EN SOMMIGE DERIVATEN DAARVAN

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen,
welke aan het Verdrag zijn gehecht:

1. Elke Lid-Staat kan ten aanzien van de andere Lid-Staten en van derdfe
Staten voor een periode van zes jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag de
douanerechten en heffingen van gelijke werking op produkten vallende onder de
posten 27.09, 27.10, 27.11, 27.12 en ex 27.13 (paraffine, was van petroleum of van
leisteenolie, en paraffine-residuen) van de Naamlijst van Brussel handhaven
zoals zij van toepassing zijn op I januari 1957 of op de datum van de inwerking-
treding van het Verdrag als zij op laatstbedoelde datum lager zijn. Evenwel zal
het recht dat op ruwe oli~n wordt gehandhaafd niet tot gevolg kunnen hebben,
dat het op 1 januari 1957 bestaande verschil tussen de invoerrechten die van
toepassing zijn op ruwe olien enerzijds en op bovengenoemde derivaten ander-
zijds, met meer dan 5% toeneemt. Ingeval een dergelijk verschil niet bestaat,
zal een eventueel tot stand te brengen verschil niet meer dan 5 % mogen be-
dragen van het op 1 januari 1957 toegepaste recht op de produkten vallende
onder post 27.09. Indien v66r het verstrijken van de periode van zes jaar een
verlaging van de douanerechten en heffingen van gelijke werking wordt aange-
bracht op produkten vallende onder post 27.09, moeten de douanerechten en
heffingen van gelijke werking waaraan de andere bovengenoemde produkten zijn
onderworpen een overeenkomstige verlaging ondergaan.

Bij afloop van deze periode worden de rechten welke onder de voorwaar-
den, gesteld in de voorgaande alinea, zijn gehandhaafd ten aanzien van de
andere Lid-Staten in hun geheel afgeschaft. Op dezelfde datum is het gemeen-
schappelijke douanetarief van toepassing ten aanzien van derde Staten.

2. Voor zover steunmaatregelen voor de produktie van aardolie, als bedoeld
bij post 27.09 van de Naamlijst van Brussel noodzakelijk blijken om de prijs van
de ruwe olie terug te brengen tot de prijs die geldt op de wereldmarkt, c.i.f.
Europese haven van een Lid-Staat, vallen zij onder de toepassing van artikel 92,
lid 3 c), van het Verdrag. Tijdens de eerste twee etappen maakt de Commissie
slechts gebruik van de in artikel 93 genoemde bevoegdheden, in de mate waarin
zulks noodzakelijk is om een verkeerde toepassing van die maatregelen te beletten.
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PROTOCOL

betreffende

DE TOEPASSING VAN HET VERDRAG

tot oprichting van de
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

OP DE NIET-EUROPESE DELEN

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

VERLANGENDE, op het ogenblik van ondertekening van het Verdrag
waarbij zij tezamen de Europese Economische Gemeenschap oprichten, de draag-
wijdte der bepalingen van artikel 227 van dat Verdrag ten aanzien van het
Koninkrijk der Nederlanden nader te omschrijven,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen,
die aan dat Verdrag zijn gehecht:

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden is, wegens de grondwet-
telijke structuur van het Koninkrijk zoals deze volgt uit het Statuut von 29 de-
cember 1954, gerechtigd, in afwijking van artikel 227, het Verdrag alleen voor het
Rijk in Europa en Nederlands Nieuw-Guinea te bekrachtigen.
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PROTOCOL

betreffende de

VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN

.van de

EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN BIJ HET VERDRAG TOT OP-

RICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

OVERWEGENDE, dat krachtens de bepalingen van artikel 218 van dat Ver-
drag, de Gemeenschap, onder de in een afzonderlijk protocol te stellen voorwaarden,
op het grondgebied van de Lid-Staten de immuniteiten en voorrechten geniet,
welke nodig zijn ter vervulling van haar taak,

OVERWEGENDE verder, dat krachtens de bepalingen van artikel 28 van
bet Protocol betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank, deze
bank de immuniteiten en voorrechten genict, welke in bet in voorgaand lid be-
doelde protocol zijn bepaald,

HEBBEN, ter vaststelling van dit Protocol, als hun gevolmachtigden aan-
gewezen:

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN:

J. CH. BARON SNOY et d'OPPUERS, Secretaris-Generaal van bet Minis-
terie van Economische Zaken, Voorzitter van de Belgische delegatie
bij de Intergouvernementele Conferentie;

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND:

Prof. Dr. Carl Friedrich OPHtJLS, Ambassadeur van de Bondsrepubliek
Duitsland, Voorzitter van de Duitse delegatie bij de Intergouverne-
mcntele Conferentie;

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK:

de Heer Robert MARJOLIN, Hoogleraar in de Rechtsgeleerdheid, Vice-

Voorzitter van de Franse delegatie bij de Intergouvernementele Confe-
rentie;

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK:

de Heer V. BADINI CONFALONIERI, Onder-Staatssecretaris van Buiten-

landse Zaken, Voorzitter van de Italiaanse delegatie bij de Intergouverne-

mentele Conferentie;
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HARE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOGIN VAN LUXEMBURG:

de Heer Lambert SCHAUS, Ambassadeur van het Groothertogdom Luxem-

burg, Voorzitter van de Luxemburgse delegatie bij de Intergouverne-

mentele Conferentie;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN:

de Heer J. LINTHORST HOMAN, Voorzitter van de Nederlandse delegatie

bij de Intergouvernementele Conferentie;

DIE, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden vol-

machten,

OVEREENSTEMMING HEBBEN BEREIKT omtrent de volgende bepalingen

welke aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Economisehe Gemeen-

schap zijn gehecht.
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Hoofdstuk 1

EIGENDOMMEN, FONDSEN, BEZITTINGEN EN VERRICHTINGEN
VAN DE GEMEENSCHAP

ARTIKEL 1

De gebouwen en terreinen van de Gemeenschap zijn onschendbaar. Zij
zijn vrijgesteld van huiszoeking, vordering, verbeurdverklaring of onteigening.
De eigendommen en bezittingen van de Gemeensehap kunnen zonder toe-
stemming van het Hof van Justitie niet worden getroffen door enige dwangmaat-
regel van bestuursrechtelijke of gerechtelijke aard.

ARTIKEL 2

Het archief van de Gemeensehap is onschendbaar.

ARTIKEL 3

De Gemeenschap, haar bezittingen, inkomsten en andere eigendommen
zijn vrijgesteld van alle directe belastingen.

Telkens wanneer hun dit mogelijk is, treffen de regeringen van de Lid-
Staten passende maatregelen tot kwijtschelding of teruggave van het bedrag der
indirecte belastingen en van belastingen op de verkoop, welke een deel vormen
van de prijs van onroerende of roerende goederen, wanneer de Gemeenschap
voor haar officiecl gebruik belangrijke aankopen doet van goederen in de prijs

waarvan zodanige belastingen begrepen zijn. De toepassing van deze bepalingen
mag evenwel niet tot gevolg hebben dat de mededinging binnen de Gemeenschap

wordt vervalst.

Geen enkele vrijstelling wordt verleend van belastingen, heffingen en
rechten die niet anders zijn dan eenvoudige vergoedingen voor diensten van

openbaar nut.
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ARTIKEL 4

De Gemeenschap is vrijgesteld van alle douanerechten, in- en uitvoer-
verboden en -beperkingen met betrekking tot goederen bestemd voor officieel

gebruik van de Gemeenschap; de aldus ingevoerde goederen mogen op het grond-
gebied van het land alwaar zij zijn ingevoerd niet onder bezwarende titel of om
niet worden overgedragen, tenzij op voorwaarden welke door de regering van

dat land zijn goedgekeurd.

Zij is eveneens vrijgesteld van alle douanerechten, in- en uitvoerverboden
en -beperkingen met betrekking tot haar publikaties.

Hoofdstuk 2

MEDEDELINGEN EN LAISSEZ-PASSER

ARTIKEL 5

De instellingen van de Gemeenschap genieten, voor hun officile mede-
delingen en het overbrengen van al hun documenten, op het grondgebied van
iedere Lid-Staat de behandeling, welke door deze Staat aan diplomatieke missies

wordt toegestaan.

De officile correspondentie en andere offici~1e mededelingen van de in-

stellingen van de Gemeenschap zijn niet aan censuur onderworpen.

ARTIKEL 6

Laissez-passer, waarvan de vorm door de Raad wordt vastgesteld en
welke als geldige reispapieren worden erkend door de overheidsinstanties -van de

Lid-Staten, kunnen door de voorzitters van de instellingen van de Gemeenschap

aan de leden en het personeel van deze instellingen worden verstrekt. Deze
laissez-passer worden aan de ambtenaren en overige personeelsleden verstrekt
overeenkomstig de bepalingen van de statuten bedoeld in artikel 212 van het

Verdrag.

De Commissie kan akkoorden sluiten ten einde deze laissez-passer te

doen erkennen als geldige reispapieren voor het grondgebied van derde Staten.
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Hoofdstuk 3

LEDEN VAN DE VERGADERING

A R TIKEL 7

De bewegingsvrijheid der leden van de Vergadering die zich naar de

plaats van bijeenkomst der Vergadering begeven of daarvan terugkeren wordt

op geen enkele wijze beperkt door voorschriften van bestuursrechtelijke of

andere aard.

Aan de leden van de Wrgadering worden, wat betreft douane- en de-

viezencontrole, toegekend:

a) door hun eigen regering, dezelfde faciliteiten als zijn toegekend aan

hoge ambtenaren, die zich, belast met een tijdelijke officiWle zending, naar het

buitenland begeven,

b) door de regeringen van de andere Lid-Staten, dezelfde faciliteiten als

zijn toegekend aan vertegenwoordigers van buitenlandse regeringen, belast met

een tijdelijke officiile zending.

ARTIKEL 8

Tegen de leden van de Vergadering kan geen opsporing plaatsvinden,

noch kunnen zij worden aangehouden of vervolgd op grond van de mening of
de stem, die zij in de uitoefening van hun ambt hebben uitgebracht.

ARTIKEL 9

Tijdens de zittingsduur van de Vergadering genieten de leden:

a) op hun eigen grondgebied, de immuniteiten welke aan de leden van

de volksvertegenwoordiging in hun land zijn verleend;

b) op het grondgebied van elke andere Lid-Staat, vrijstelling van aan-
houding en gerechtelijke vervolging in welke vorm ook.
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De immuniteit beschermt hen evencens, wanneer zij zich naar de plaats
van de bijeenkomst van de Vergadering begeven of daarvan terugkeren.

Op deze immuniteit kan geen beroep worden gedaan in geval van ont-
dekking op heterdaad, terwijl zij evenmin kan verhinderen dat de Vergadering
het recht uitoefent de immuniteit van een harer leden op te heffen.

Hoofdstuk 4

DE AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE INSTELLINGEN DER GEMEENSCHAP
DEELNEMENDE VERTEGENWOORDIGERS DER LID-STATEN

ARTIKEL 10

De aan de werkzaamheden van de instellingen van de Gemeenschap deel-
nemende vertegenwoordigers der Lid-Staten, alsmede hun raadslieden en de
deskundigen, genieten gedurende de uitoefening van hun ambt en op hun reizen
naar en van de plaats van bijeenkomst de gebruikelijke voorrechten, immuni-
teiten of faciliteiten.

Dit artikel is eveneens van toepassing op de leden der raadgevende
organen van de Gemeenschap.

Hoofdstuk 5

AMBTENAREN EN OVERIGE PERSONEELSLEDEN VAN DE GEMEENSCHAP

ARTIKEL 11

De ambtenaren en overige personeelsleden van de Gemeenschap bedoeld
in artikel 212 van het Verdrag zijn, ongeacht hun nationaliteit, op het grond-
gebied van elk der Lid-Staten:

a) behoudens de bepalingen van de artikelen 179 en 215 van het Verdrag,
vrijgesteld van rechtsvervolging voor hetgeen zij in hun officile hoedanigheid
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hebben gedaan, gezegd of geschreven; zij blijven deze immuniteit genieten nadat
zij hun ambt hebben neergelegd;

b) tezamen met hun echtgenoten en de te hunnen laste zijnde verwanten
vrijgesteld van immigratiebeperkingen en vreemdelingenregistratie;

c) inzake monetaire of deviezenregelingen in het genot van de gebruike-
lijke faciliteiten welke aan ambtenaren van internationale organisaties worden
toegekend;

d) gerechtigd om de eerste maal, dat zij hun post bezetten, in het be-
trokken land hun huisraad en goederen voor persoonlijk gebruik vrij van rechten
in te voeren uit het land waar zij het laatst hun verblijfplaats hebben gehad of
uit het land waarvan zij onderdaan zijn, en bij het neerleggen van hun ambt hun
huisraad en goederen voor persoonlijk gebruik uit genoemd land vrij van rechten
weder uit te voeren, in beide gevallen met inachtneming van de voorwaarden,
welke de regering van bet land waar dit recht wordt uitgeoefend, als nood-
zakelijk beschouwt;

e) gerechtigd uit een Lid-Staat hun voor persoonlijk gebruik bestemde
personenauto die in het land waar zij het laatst hun verblijfplaats hebben
gehad of in het land waarvan zij onderdaan zijn, verkregen is op de voorwaarden
die op de binnenlandse markt van dat land gelden, vrij van rechten in te voeren
en deze vrij van rechten weder uit te voeren, in beide gevallen met inachtneming
van de voorwaarden welke de regering van het betrokken land als noodzakelijk
beschouwt.

ARTIKEL 12

Onder de voorwaarden en volgens de procedure welke door de Raad worden
vastgesteld op grond van de door de Commissie binnen een j aar na de inwerking-
treding van het Verdrag gedane voorstellen, worden de ambtenaren en overige
personeelsleden van de Gemeenschap onderworpen aan een belasting ten bate
van de Gemeenschap op de door haar betaalde salarissen, lonen en emolumenten.

Zij zijn vrijgesteld van nationale belastingen op de door de Gemeenschap
betaalde salarissen, lonen en emolumenten.

ARTIKEL 13

De ambtenaren en overige personeelsleden van de Gemeenschap, die zich
uitsluitend uit hoofde van de uitoefening van hun ambt in dienst van de Gemeen-
schap vestigen op het grondgebied van een andere Lid-Staat dan de Staat van de
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fiscale woonplaats, welke zij bezitten op het ogenblik van hun indiensttreding
bij de Gemeenschap, worden voor de toepassing van de inkomsten-, vermogens-
en successiebelastingen, alsmede van de tussen de Lid-Staten van de Gemeen-
schap gesloten overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting, zowel
in de Staat waar zij zich gevestigd hebben als in de Staat van de fiscale woon-
plaats, geacht hun woonplaats te hebben behouden in de laatstgenoemde Staat,
indien deze lid is van de Gemeenschap. Deze bepaling geldt eveneens voor de
echtgenoot voor zover deze geen eigen beroepsbezigheden uitoefent, alsmede
voor de kinderen die-ten laste zijn en onder toezicht staan van de in dit artikel
bedoelde personen.

De roerende goederen welke toebehoren aan de in de vorige alinea be-
doelde personen en zich bevinden op het grondgebied van de Staat van verblijf,
worden in die Staat vrijgesteld van successiebelasting; voor de heffing van die
belasting worden die roerende goederen geacht zich in de Staat van de fiscale
woonplaats te bevinden, onder voorbehoud van de rechten van derde Staten en
de mogelijke toepassing van de bepalingen der internationale overeenkomsten
betreffende dubbele belasting.

De uitsluitend uit hoofde van de uitoefening van een ambt in dienst van
andere internationale organisaties verkregen woonplaats wordt niet in aanmer-
king genomen bij de toepassing van de bepalingen van dit artikel.

ARTIKEL 14

Op voorstel van de Commissie, in te dienen binnen een jaar na de in-
werkingtreding van het Verdrag, stelt de Raad met eenparigheid van stemmen
de regeling vast inzake de sociale voorzieningen, welke op de ambtenaren en
overige personeelsleden van de Gemeenschap van toepassing zal zijn.

ARTIKEL 15

Op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de overige betrok-

ken instellingen, bepaalt de Raad op welke categoriefn van ambtenaren en
overige personeelsleden van de Gemeenschap de bepalingen van de artikelen 11,
12, tweede alinea, en 13 geheel of ten dele van toepassing zijn.

"De namen, hoedanigheden en adressen der ambtenaren en overige
personeelsleden, welke onder deze categorieen zijn begrepen, worden op gezette
tijden aan de regeringen van de Lid-Staten medegedeeld.
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Hoofdstuk 6

VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN DER BIJ DE
GEMEENSCHAP GEVESTIGDE MISSIES

ARTIKEL 16

De Lid-Staat, op welks grondgebied de zetel van de Gemeenschap is
gevestigd, verleent aan de missies der bij de Gemeenschap geaccrediteerde derde
Staten de gebruikelijke diplomatieke immuniteiten.

Hoofdstuk 7

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 17

De voorrechten, immuniteiten en faciliteiten worden aan de ambtenaren
en overige personeelsleden van de Gemeenschap uitsluitend in haar belang
verleend.

Elke instelling van de Gemeenschap is gehouden de aan een ambtenaar
of ander personeelslid v erleende immuniteit op te heffen in alle gevallen, waarin
zulks naar haar menng niet strijdig is met de belangen van de Gemeenschap.

ARTIKEL 18

Voor de toepassing van dit Protocol handelen de instellingen van de
Gemeenschap in overeenstemming met de verantwoordelijke autoriteiten van
de betrokken Lid-Staten.

ARTIKEL 19

De artikelen 11 tot en met 14 en 17 zijn van toepassing op de leden van
de Commissie.
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ARTIKEL 20

De artikelen 11 tot en met 14 en 17 zijn van toepassing op de rechters,
de griflier en de toegevoegde rapporteurs van, alsmede op de advocaten-generaal
bij het Hof van Justitie, onverminderd de bepalingen van artikel 3 van het
Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie nopens de vrijstelling
van rechtsvervolging van de rechters en de advocaten-generaal.

ARTIKEL 21

Dit Protocol is eveneens van toepassing op de Europese Investeringsbank,
de leden van haar organen, haar personeel en de vertegenwoordigers der Lid-
Staten, die aan haar werkzaamheden deelnemen, onverminderd de bepalingen
van het protocol betreffende haar statuten.

De Europese Investeringsbank wordt bovendien vrijgesteld van elke
fiscale en parafiscale heffing ter gelegenheid van haar oprichting en van de uit-
breiding van haar aandelenkapitaal, alsmede van de verschillende formaliteiten
welke deze verrichtingen kunnen medebrengen in de Staat waar de zetel ge-
yestigd is. Haar opheffing en liquidering zullen evenmin enige heffing mede-
brengen. Tenslotte geeft de werkzaamheid van de Bank en van haar organen,
uitgeoefend onder de statutaire voorwaarden, geen aanleiding tot de heffing van
omzetbelastingen.
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TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun hand-

tekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Gedaan te Brussel, de zeventiende april negentienhonderd zevenen-
vijftig.

444-;
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PROTOCOL

betreffende het
STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE

van de
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN BIJ HET VERDRAG TOT OP-

RICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

WENSENDE, het Statuut van het Hof van Justitie, bedoeld in artikel 188
van bet Verdrag, vast te stellen,

HEBBEN te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen:

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN:

J. Ch. Baron SNOY et d'OPPuERS, Secretaris-Generaal van het Ministerie
van Economische Zaken, Voorzitter van de Belgische delegatie bij de
Intergouvernementele Conferentie;

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND:

Prof. Dr. Carl Friedrich OPHUjLS, Ambassadeur van de Bondsrepubliek
Duitsland, Voorzitter van de Duitse delegatie bij de Intergouvernemen-

tele Conferentie;

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK:

de Heer Robert MARJOLIN, Hoogleraar in de Rechtsgeleerdheid, Vice-
Voorzitter van de Franse delegatie bij de Intergouvernementele Con-
ferentie;

DE P RESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK:

de Heer V. BADINI CONFALONIERI, Onder-Staatssecretaris van Buiten-
landse Zaken, Voorzitter van de Italiaanse delegatie bij de Intergouver-
nementele Conferentie;
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HARE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOGIN VAN LUXEMBURG:

de Heer Lambert SCHAUS, Ambassadeur van het Groothertogdom Luxem-
burg, Voorzitter van de Luxemburgse delegatie bij de Intergouverne-
mentele Conferentie;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN:

de Heer J. LINTHORST HOMAN, Voorzitter van de Nederlandsr delegatie
bij de Intergouvernementele Conferentie;

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

OVEREENSTEMMING HEBBEN BEREIKT omtrent de volgende bepalingen
welke aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeen-
schap zijn gehecht.
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ARTIKEL I

Het krachtens artikel 4 van het Verdrag ingestelde Hof van Justitie
wordt samengesteld en oefent zijn functies uit overeenkomstig de bepalingen van
het Verdrag en van dit Statuut.

Titel I

STATUS VAN DE RECHTERS EN VAN DE ADVOCATEN-GENERAAL

ARTIKEL 2

Alvorens zijn ambt te aanvaarden, moet iedere rechter in openbare
zitting de eed afleggen, dat hij zijn functie zal uitoefenen in volkomen onpar-

tijdigheid en geheel overeenkomstig zijn geweten en dat hij niets van het geheim
der beraadslagingen openbaar zal maken.

ARTIKEL 3

De rechters zijn vrijgesteld van rechtsvervolging. Met betrekking tot

hetgeen zij in hun officile hoedanigheid hebben gedaan, gezegd of geschreven,
blijven zij deze immuniteit genieten ook nadat zij hun ambt hebben neergelegd.

Het Hof kan, in voltallige zitting, de immuniteit opheffen.

Ingeval tegen een rechter wiens immuniteit is opgeheven, een strafver-
volging wordt ingesteld, kan hij in elk der Lid-Staten slechts worden berecht door
de instantie, welke bevoegd is tot berechting van de leden van het hoogste
nationale rechterlijke college.
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ARTIKEL 4

De rechters mogen geen politieke functie of bestuursambt uitoefenen.

Zij mogen geen beroepswerkzaamheid al dan niet tegen beloning verrich-
ten, tenzij van deze bepaling door de Raad bij uitzondering afwijking is toege-

staan.

Bij hun ambtsaanvaarding verbinden zij zich plechtig om gedurende hun
ambtsperiode en na afloop daarvan de nit hun taak voortvloeiende verplichtingen
na te komen, in bet bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het aan-

vaarden van bepaalde functies of voordelen na afloop van die ambtsperiode.

In geval Van twijfel beslist het Hof.

ARTIKEL 5

Behalve door periodieke vervanging of door overlijden eindigt de ambts-

uitoefening van een rechter door ontslag.

Ingeval een rechter ontslag verzoekt, richt hij daartoe tot de president
van het Hof een brief, welke aan de voorzitter van de Raad wordt doorgezonden.

Door laatstbedoelde kennisgeving ontstaat een vacature.

Behoudens in gevallen, waarin artikel 6 hiernavolgend toepassing vindt,
blijft elke rechter zitting hebben totdat zijn opvolger in functie treedt.

ARTIKEL 6

Een rechter kan slechts van zijn ambt worden ontheven of van zijn recht

op pensioen of van andere als zodanig geldende gunsten vervallen worden ver-
klaard, wanneer hij, naar bet eenstemmig oordeel van de rechters van en de
advocaten-generaal bij het Hof, heeft opgehouden aan de gestelde voorwaarden

of aan de nit zijn ambt voortvloeiende verplichtingen te voldoen. De betrokkene

neemt niet aan die beraadslagingen deel.

De griffier deelt de beslissing van het Hof mede aan de voorzitters van de
Vergadering en van de Commissie en geeft van die beslissing kennis aan de

voorzitter van de Raad.

In geval van een beslissing waarbij een rechter van zijn ambt wordt ont-
heven, ontstaat door laatstbedoelde kennisgeving een vacature.
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ARTIKEL 7

De rechters wier ambtsuitoefening v66r het verstrijken van hun mandaat
eindigt, worden voor de verdere duur van het mandaat vervangen.

ARTIKEL 8

De bepalingen van de artikelen 2 tot en met 7 zijn van toepassing op de
advocaten-generaal.

Titel II

ORGANISATIE

ARTIKEL 9

De griffier legt voor het Hof de eed af, dat hij zijn functie zal uitoefenen

in volkomen onpartijdigheid en geheel overeenkomstig zijn geweten en .dat hij
niets van het geheim der beraadslagingen openbaar zal maken.

ARTIKEL 10

Het Hof regelt de vervanging van de griffier, voor bet geval dat deze
verhinderd is.

ARTIKEL 11

In bet belang van de dienst worden aan het Hof ambtenaren en andere
personeelsleden verbonden. Zij ressorteren onder de griffier, onder het gezag
van de president.
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ARTIKEL 12

Op voorstel van het Hof kan de Raad met eenparigheid van stemmen
voorzien in de benoeming van toegevoegde rapporteurs en hun statuut bepalen.
De toegevoegde rapporteurs kunnen overeenkomstig de in het reglement voor
de procesvoering vast te stellen bepalingen worden geroepen om deel te nemen aan
het onderzoek van de bij het Hof aanhangige zaken en om de rechter-rapporteur
bij te staan.

De toegevoegde rapporteurs, gekozen uit personen, die alle waarborgen voor
onafhankelijkheid bieden en de nodige bewijzen van juridische bekwaamheid
bezitten, worden door de Raad benoemd. Zij leggen voor het Hof de eed af dat
zij hun ambt zullen uitoefenen in volkomen onpartijdigheid en geheel overeen-
komstig hun geweten en dat zij nicts van het geheim der beraadslagingen open-
baar zullen maken.

ARTIKEL 13

De rechters, de advocaten-generaal en de griffier zijn verplicht verblijf
te houden in de plaats waar het Hof is gevestigd.

ARTIKEL 14

Het Hof is permanent in functie. De rechterlijke vakanties worden door
bet Hof met inachtneming van de eisen van de dienst vastgesteld.

ARTIKEL 15

Het Hof kan slechts in oneven getal op geldige wijze beslissen. De in
voltallige zitting genomen beslissingen van bet Hof zijn geldig, wanneer vijf
rechters tegenwoordig zijn. De beslissingen van de kamers zijn geldig, wanneer
zij door drie rechters zijn genomen; in geval van verhindering van een der rechters
van een kamer kan, overeenkomstig de in het reglement voor de procesvoering
vast te steUen bepalingen, een beroep worden gedaan op een rechter die deel
uitmaakt van een andere kamer.
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ARTIKEL 16

De rechters en de advocaten-generaal mogen niet deelnemen aan de
berechting van enige zaak, waarin zij vroeger zijn opgetreden als gemachtigde,
raadsman of advocaat van een van beide partijen, of waarover zij geroepen zijn
geweest zich uit te spreken als lid van een rechtbank, van een commissie van
onderzoek of in enige andere hoedanigheid.

Wanneer cen rechter of advocaat-generaal om een bijzondere reden meent
niet te kunnen deelnemen aan de berechting of het onderzoek van een bepaalde
zaak, deelt hij dit aan de president mede. Ingeval de president van oordeel is,
dat een rechter of een advocaat-generaal om een bijzondere reden niet over een
bepaalde zaak dient te zitten of te concluderen, stelt hij de betrokkene hiervan
in kennis.

In geval van moeilijkheden nopens de toepassing van dit artikel beslist
het Hof.

Partijen kunnen geen wijziging in de samenstelling van het Hof of van een
van zijn kamers verlangen met een beroep op de nationaliteit van een rechter, of
op het feit, dat in het Hof of in een van zijn kamers een rechter van haar nationa-
liteit ontbreekt.

Titel III

PROCEDURE

ARTIKEL 17

De Staten zowel als de instellingen van de Gemeenschap worden voor het
Hof vertegenwoordigd door een voor elke zaak benoemde gemachtigde; de
gemachtigde kan door een raadsman of door een bij de balie van een van de Lid-
Staten ingeschreven advocaat worden bijgestaan.

De andere partijen moeten worden vertegenwoordigd door een bij de balie
van een der Lid-Staten ingeschreven advocaat.

De gemachtigden, raadslieden en advocaten, die voor het Hof verschijnen,
genieten de voor de onafhankelijke uitoefening van hun functies nodige rechten
en waarborgen, overeenkomstig de in het reglement voor de procesvoering vast
te stellen bepalingen.
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Ten aanzien van de raadslieden en advocaten die voor het Hof optreden,

bezit het Hof overeenkomstig de in dat reglement vast te stellen bepalingen de

bevoegdheden, welke ter zake gewoonlijk aan gerechtshoven en rechtbanken

worden toegekend.

Hoogleraren die onderdaan zijn van een Lid-Staat waarvan de wetgeving

hun het recht toekent te pleiten, genieten voor het Hof de reehten, welke in dit

artikel aan de advocaten zijn toegekend.

ARTIKEL 18

De procedure voor het Hof bestaat uit twee gedeelten: de schriftelijke en

de mondelinge behandeling.

De schriftelijke behandeling omvat het toezenden aan partijen en aan de

instellingen van de Gemeensehap wier beslissingen in het geding zijn, van de

verzoekschriften, memori n, verweerschriften en andere opmerkingen en, even-

tueel, van de verdere conclusiin, alsmede van alle stukken en documenten welke

ter ondersteuning in het geding worden gebracht of van hun voor eensluidend

gewaarmerkte afschriften.

De toezending geschiedt door tussenkomst van de griffier in de volgorde

en binnen de termijnen als bepaald in het reglement voor de procesvoering.

De mondelinge behandeling omvat de voorlezing van het rapport van de

rechter-rapporteur, alsmede het horen door het Hof van de gemachtigden, raads-

lieden en advocaten, en van de advocaat-generaal in zijn conclusie, benevens, zo

nodig, het horen van getuigen en deskundigen.

ARTIKEL 19

Een zaak wordt bij het Hof aanhangig gemaakt door middel van een

verzoekschrift, dat aan de griffier wordt toegezonden. Het verzoekschrift moet

inhouden de naam en woonplaats van de verzoeker en de hoedanigheid van de

ondertekenaar, de aanduiding van de partij tegen wie het verzoekschrift is

gericht, bet onderwerp van bet gesehil, de conclusiin en een summiere uiteen-

zetting van de aangevoerde middelen.

Aan het verzoekschrift wordt, indien bet strekt tot vernietiging van een

handeling, de desbetreffende akte toegevoegd of, in het geval bedoeld in artikel

175 van het Verdrag, een bewijsstuk van de datum der in dat artikel bedoelde

uitnodiging. Indien deze stukken niet bij het verzoekschrift zijn gevoegd nodigt

de griffier de betrokkene uit deze alsnog binnen een redelijke termijn over te

leggen; verval van het recht tot beroep kan niet worden tegengeworpen, indien

het verzuim eerst is hersteld na het verstrijken van de termijn van beroep.
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ARTIKEL 20

In de in artikel 177 van het Verdrag bedoelde gevallen, wordt van de
beslissing van de nationale rechterlijke instantie die de procedure schorst en een
beroep doet op bet Hof, aan dit Hof kennis gegeven op initiatief van die
instantie. De griffier van het Hof geeft van deze beslissing vervolgens kennis aan
de betrokken partijen, de Lid-Staten en de Commissie, alsmede aan de Raad
wanneer de handeling, waarvan de geldigheid of de uitlegging wordt betwist,
van deze uitgaat.

Binnen twee maanden na deze laatste kennisgeving hebben de partijen,
de Lid-Staten, de Commissie en, in voorkomend geval, de Raad het recht bij het
Hof memorifin of schriftelijke opmerkingen in te dienen.

ARTIKEL 21

Het Hof kan partijen verzoeken alle stukken over te leggen en alle in-
lichtingen te verstrekken, welke bet wenselijk acht. In geval van weigering
neemt het Hof hiervan akte.

Het Hof kan eveneens aan de Lid-Staten en aan de instellingen die geen
partij in het proces zijn, verzoeken alle inlichtingen te verstrekken welke het
voor het proces nodig acht.

ARTIKEL 22

Het Hof is bevoegd te allen tijde een deskundig onderzoek op te dragen
aan personen, lichamen, bureaus, commissies of organen te zijner keuze.

ARTIKEL 23

Getuigen kunnen worden gehoord overeenkomstig de bepalingen die zullen
worden vastgesteld in het reglement voor de procesvoering.

ARTIKEL 24

Ten aanzien van gebrekige getuigen geniet het Hof dezelfde bevoegdheden
als op dit gebied in de regel zijn toegekend aan gerechtshoven en rechtbanken,
en kan geldboeten opleggen, een en ander overeenkomstig de bepalingen die
zullen worden vastgesteld in het reglement voor de procesvoering.
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ARTIKEL 25

Getuigen en deskundigen kunnen onder ede worden gehoord volgens de

in het reglement voor de procesvoering vastgestelde formule of op de wijze,

welke in de nationale wetgeving van de getuige of de deskundige is voorge-

schreven.

ARTIKEL 26

Het Hof kan bevelen, dat een getuige of deskundige door de rechterlijke

instantie van zijn woonplaats wordt gehoord.

Dit bevel wordt ter uitvoering gericht tot de bevoegde rechterlijke in-

stantie overeenkomstig de bepalingen van het reglement voor de procesvoering.
De stukken ter uitvoering van de rogatoire commissie worden op dezelfde wijze

aan het Hof teruggezonden.

Het Hof draagt de kosten, doch kan deze eventueel ten laste van partijen

brengen.

ARTIKEL 27

Elke Lid-Staat beschouwt iedere schending van de eed der getuigen en

deskundigen als het overeenkomstige strafbare feit bedreven voor een nationale
rechtbank die in burgerlijke zaken uitspraak doet. Op aangifte van het Hof
vervolgt hij de daders van dit strafbare feit voor de bevoegde nationale rechter-

lijke instantie.

ARTIKEL 28

De zittingen zijn openbaar, tenzij het Hof ambtshalve of op verzoek van

partijen om gewichtige redenen anders beslist.

ARTIKEL 29

Tijdens de mondelinge behandeling kan het Hof de deskundigen, de

getuigen, alsook de partijen zelf, horen. Deze laatsten kunnen evenwel slechts

pleiten bij monde van haar vertegenwoordiger.
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ARTIKEL 30

Van iedere zitting wordt proces-verbaal opgemaakt, hetwelk door de

president en de griffler wordt ondertekend.

ARTIKEL 31

De rol der terechtzitting wordt door de president vastgesteld.

ARTIKEL 32

De beraadslagingen van het Hof zijn en blijven geheim.

ARTIKEL 33

De arresten zijn met redenen omkleed. Zij vermelden de namen van de

rechters, die hebben beslist.

ARTIKEL 34

De arresten worden ondertekend door de president en de griffier. Zij

worden in openbare zitting uitgesproken.

ARTIKEL 35

Het Hof geeft een beslissing ten aanzien van de proceskosten.

ARTIKEL 36

De president van het Hof kan in een summiere procedure, voor zover

nodig afwijkend van sommige regels van dit Statuut, welke wordt vastgesteld bij

het reglement voor de procesvoering, uitspraak doen op conclusies, strekkende
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ofwel ter verkrijging van de in artikel 185 van het Verdrag bedoelde opsehorting,

ofwel tot toepassing van voorlopige maatregelen krachtens artikel 186, ofwel
tot schorsing van de gedwongen tenuitvoerlegging overeenkomstig de laatste

alinea van artikel 192.

Bij verhindering van de president wordt deze door een andere rechter

vervangen overeenkomstig de bepalingen van het reglement voor de proces-

voering.

De door de president of zijn plaatsvervanger gegeven beschikking heeft

slechts een voorlopig karakter en prejudicieert niet op de beslissing van het Hof

ten principale.

ARTIKEL 37

De Lid-Staten en de instellingen van de Gemeensehap kunnen zich voegen
in een voor het Hof aanhangig rechtsgeding.

Hetzelfde recht heeft elke andere persoon, die aannemelijk maakt belang

te hebben bij de beslissing van een voor het Hof aanhangig rechtsgeding, met
uitzondering van de rechtsgedingen tussen Lid-Staten, tussen instellingen van de

Gemeenschap, of tussen Lid-Staten enerzijds en instellingen van de Gemeenschap

anderzijds.

De conclusien van het verzoek tot voeging kunnen slechts strekken tot
ondersteuning van de conclusien van een der partijen.

ARTIKEL 38

Wanneer de verwerende partij, ofschoon regelmatig in het geding ge-
roepen, nalaat schriftelijk conclusiEn in te dienen, wordt het arrest tegen haar bij

verstek gewezen. Het arrest is vatbaar voor verzet binnen een maand na zijn

betekening. Tenzij bet Hof anders bepaalt, schorst het verzet de tenuitvoer-
legging van het bij verstek gewezen arrest niet.

ARTIKEL 39

De Lid-Staten, de instellingen van de Gemeenschap en alle andere natuur-

lijke of rechtspersonen kunnen, in de gevallen en overeenkomstig de .bepalingen
vast te stellen in bet reglement voor de procesvocring, derden-verzet instellen tegen
de arresten gewezen in rechtsgedingen, waarin zij niet geroepen zijn geweest,

indien hun rechten door deze arresten worden geschaad.
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ARTIKEL 40

In geval van moeilijkheden nopens de betekenis en de strekking van een
arrest, heeft het Hof tot taak dit uit te leggen, op verzoek van een der partijen of
van een instelling van de Gemeenschap welke haar belang ter zake aannemelijk
maakt.

ARTIKEL 41

Herziening van een arrest kan aan het Hof slechts worden verzocht op
grond van de ontdekking van een feit, dat van beslissende invloed kan zijn en
dat, v66r de uitspraak van het arrest, onbekend was aan bet Hof en aan de partij,
die de herziening verzoekt.

De herzieningsprocedure begint met een arrest, waarbij bet Hof, uit-
drukkelijk het bestaan van een nieuw feit vaststellende en oordelende, dat bet
grond tot herziening oplevert, uit dien hoofde het verzoek ontvankelijk verklaart.

Herziening kan niet meer worden verzocht na verloop van tien jaar te
rekenen van de dagtekening van bet arrest.

ARTIKEL 42

Bepaalde termijnen volgens afstand worden in het reglement voor de
procesvoering vastgesteld.

Verval van instantie wegens bet verstrijken van een procestermijn kan
niet worden tegengeworpen, wanneer de betrokkene toeval of overmacht
aantoont.

ARTIKEL 43

De vorderingen tegen de Gemeenschap inzake niet contractuele aan-
sprakelijkheid verjaren vijf jaar na het feit, dat tot deze vordering aanleiding
heeft gegeven. De verjaring wordt gestuit, hetzij door een bij het Hof ingesteld
beroep, hetzij door een eerder gedaan verzoek, hetwelk de benadeelde kan richten
tot de bevoegde instelling van de Gemeenschap. In het laatste geval moet het
beroep worden ingesteld binnen de termijn van twee maanden bepaald in artikel
173; de tweede alinea van artikel 175 is van overeenkomstige toepassing.
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ARTIKEL 44

Het in artikel 188 van het Verdrag bedoelde reglement voor de proces-

voering bevat, behalve de in het Statuut vastgestelde bepalingen, alle overige

bepalingen welke nodig zijn voor de toepassing en, voor zoveel nodig, de aan-

vulling van dit Statuut.

ARTIKEL 45

De Raad kan, met eenparigheid van stemmen, de bepalingen van dit

Statuut nader aanpassen wanneer zulks nodig blijkt ten gevolge van de maat-

regelen, die hij overeenkomstig de laatste alinea van artikel 165 van het Verdrag

neemt.

ARTIKEL 46

De voorzitter van de Raad gaat terstond na de eedsaflegging over tot

aanwijzing, bij loting, van de rechters en de advocaten-generaal, die aan het

einde van de eerste periode van drie jaar overeenkomstig de tweede en derde

alinea's van artikel 167 van het Verdrag moeten worden vervangen.
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TE BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun hand-

tekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Gedaan te Brussel, de zeventiende april negentienhonderd zevenen-

vijftig.

1A(lh



III

Overeenkomst
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TOEPASSINGSOVEREENKOMST

BETREFFENDE

DE ASSOCIATIE VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE

MET DE GEMEENSCHAP

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

WENSENDE, de in artikel 136 van het Verdrag bedoelde Toepassings-

overeenkomst vast te stellen,

HEB3EN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen,

welke aan dat Verdrag zijn gehecht:

ARTIKEL I

De Lid-Staten nemen onder de hierna bepaalde voorwaarden deel aan

maatregelen welke de sociale en economische ontwikkeling van de landen en

gebieden genoemd in bijlage IV van het Verdrag kunnen bevorderen, in aan-

vulling op hetgeen wordt verricht door de instanties welke voor die landen en

gebieden de verantwoording dragen.

Te dien einde wordt een Fonds voor de ontwikkeling van de landen en

gebieden overzee opgericht, waarin de Lid-Staten gedurende vijf jaar de in

bijlage A van deze Overeenkomst genoemde jaarlijkse bijdragen storten.

Het Fonds wordt door de Commissie beheerd.

ARTIKEL 2

De instanties welke voor de landen en gebieden de verantwoording dragen,
leggen, in overeenstemming met de plaatselijke autoriteiten of met de vertegen-

woordiging van de bevolking der betrokken landen en gebieden, aan de Com-

missie de sociale en economische projecten voor, waarvan wordt verzocht dat zij

door de Gemeenschap worden gefinancierd.

ARTIKEL 3

De Commissie stelt ieder jaar de algemene programma's vast betreffende

de bestemming van de volgens bijlage B van deze Overeenkomst beschikbare
fondsen voor de verschillende groepen van projecten.
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De algemene programma's omvatten projecten voor de financiering van

a) bepaalde sociale instellingen, met name ziekenhuizen, inrichtingen
van onderwijs of voor technisch onderzoek, instellingen voor beroepsvoorlichting
en voor bevordering van de beroepswerkzaamheden van de bevolking,

b) economisehe investeringen van algemeen belang welke rechtstreeks
verbonden zijn met de uitvoering van een programma dat produktieve en con-
crete ontwikkelingsprojecten inhoudt.

ARTIKEL 4

Bij de aanvang van elk boekjaar bepaalt de Raad met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen na raadpleging van de Commissie, welke bedragen
moeten worden besteed voor de financiering:

a) van de in artikel 3 a) genoemde sociale instellingen,

b) van de in artikel 3 b) bedoelde economische investeringen van algemeen
belang.

De beschikking van de Raad moet gericht zijn op een doelmatige geogra-
fische verdeling der beschikbare bedragen.

ARTIKEL 5

1. De Commissie bepaalt de verdeling van de uit hoofde van artikel 4 a)
beschikbare bedragen over de verschillende aanvragen tot financiering van
sociale instellingen.

2. De Commissie stelt de voorstellen op ter financiering van de projecten
voor economische investeringen welke zij uit hoofde van artikel 4 b) in aan-
merking neemt.

Zij zendt deze voorstellen aan de Raad.

Indien binnen een maand geen enkele Lid-Staat de Raad verzocht heeft
deze voorstellen in behandeling te nemen, worden zij geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de Raad deze voorstellen in behandeling neemt, besluit hij binnen
twee maanden met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

3. De bedragen waaraan in de loop van een jaar geen bestemming is gegeven,
worden overgedragen naar de volgende jaren.
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4. De toegekende bedragen worden ter beschikking gesteld van de autoritei-
ten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering der werken. De Commissie
draagt er zorg voor dat de bedragen worden gebruikt overeenkomstig hun
bestemming en dat zulks op de meest economische wijze geschiedt.

ARTIKEL 6

De Raad bepaalt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op
voorstel van de Commissie binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit
Verdrag de wijze waarop de financiele bijdragen worden afgeroepen en overge-
maakt, de begroting wordt ingericht en de middelen van het Ontwikkelingsfonds
worden beheerd.

ARTIKEL 7

De in de artikelen 4, 5 en 6 bedoelde gekwalificeerde meerderheid bestaat
uit 67 stemmen. De Lid-Staten beschikken onderscheidenlijk over:

Belgi ........ 11 stemmen

Duitsland..... 33 stemmen

Frankrijk ...... 33 stemmen

Italii ......... 11 stemmen

Luxemburg ... 1 stem

Nederland .... 11 stemmen

ARTIKEL 8

In elk land of gebied wordt het recht van vestiging geleidelijk uitgebreid
tot onderdanen en rechtspersonen van een andere Lid-Staat dan die welke
bijzondere betrekkingen met dat land of gebied onderhoudt. De wijze van
toepassing wordt in de loop van het eerste jaar dat deze Overeenkomst wordt
toegepast, door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op
voorstel van de Commissie zodanig vastgesteld dat iedere discriminatie in de
loop van de overgangsperiode geleidelijk verdwijnt.
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ARTIKEL 9

In bet handelsverkeer tussen de Lid-Staten en de landen en gebieden

wordt de douaneregeling toegepast die in de artikelen 133 en 134 van het Verdrag

is opgcnomen.

ARTIKEL 10

In hun handelsverkeer met de landen en gebieden passen de Lid-Staten
voor de duur van deze Overeenkomst de bepalingen toe van het hoofdstuk
van bet Verdrag betreffende afschaffing van de kwantitatieve beperkingen tussen
de Lid-Staten, welke zij gedurende diezelfde periode in hun onderlinge betrek-

kingen toepassen.

ARTIKEL 11

1. In elk land of gebied waar invoercontingenten bestaan, worden een jaar
na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst, de contingenten welke zijn
geopend voor andere Staten dan die waarmede dat land of gebied bijzondere
betrekkingen, onderhoudt, gewijzigd in globale contingenten, welke zonder dis-

criminatie ter beschikking zijn van de overige Lid-Staten. Vanaf hetzelfde
tijdstip worden die contingenten jaarlijks verruimd met toepassing van de bepa-
lingen van artikel 32 en van artikel 33, leden 1, 2, 4, 5, 6 en 7 van bet Verdrag.

2. Wanneer voor een niet-geliberaliseerd produkt bet globale contingent
minder dan 7% uitmaakt van de totale invoer in een land of gebied, wordt

uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst een contingent
gelijk aan 7% van die invoer vastgesteld en jaarlijks verruimd overeenkomstig

de bepalingen van lid 1.

3. Wanneer voor bepaalde produkten geen enkel contingent voor de invoer
in een land of gebied is geopend, bepaalt de Commissie bij beschikking de wijze
van opening en verruiming der contingenten ten behoeve van de andere Lid-Staten.

ARTIKEL 12

Voor zover de invoercontingenten der Lid-Staten betrekking hebben op
invoer zowel uit een Staat welke bijzondere betrekkingen onderhoudt met een
land of gebied, als tit dat land of gebied zelf, wordt voor bet deel van de invoer
uit de landen en gebieden een globaal contingent vastgesteld op basis van de
invoerstatistiek. Dit contingent wordt vastgesteld in de loop van het eerste jaar
dat deze Overeenkomst wordt toegepast en wordt verruimd volgens de regels
van artikel 10.
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ARTIKEL 13

De bepalingen van artikel 10 vormen geen beletsel voor verboden of

beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit
hoofde van bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde, de
openbare veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten,

het nationaal artistiek, historisch en archeologisch bezit of uit hoofde van
bescherming van de industriile en commercile eigendom. Deze verboden of

beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie noch een
verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen.

ARTIKEL 14

Na het verstrijken van de geldigheidsduur van deze Overeenkomst en
totdat de bepalingen inzake de associatie voor een nieuwe periode zijn vast-

gesteld, blijven, ten aanzien van de produkten van oorsprong uit de landen en
gebieden, de invoercontingenten in de landen en gebieden enerzijds en in de
Lid-Staten anderzijds gehandhaafd op het voor het vijfde jaar vastgestelde peil.
De regeling van het recht van vestiging zoals die aan het einde van het vijfde
jaar bestaat, wordt eveneens gehandhaafd.

ARTIKEL 15

1. Voor invoer van ongebrande koffie in Italie en in de Benelux-landen

enerzijds en van bananen in de Bondsrepubliek Duitsland anderzijds, van her-
komst nit derde landen, gelden tariefcontingenten overeenkomstig het bepaalde
in de Protocollen welke aan deze Overeenkomst zijn gehecht.

2. Indien de Overeenkomst eindigt voordat een nieuwe overeenkomst is

gesloten, hebben de Lid-Staten in afwachting van deze nieuwe overeenkomst

recht op tariefcontingenten voor bananen, cacaobonen en ongebrande koffie,
waarbij de rechten worden geheven welke van toepassing zijn bij de aanvang
van de tweede etappe, en waarvan de omvang gelijk is aan die van de invoer

nit derde landen gedurende het laatste jaar waarover statistisohe gegevens

beschikbaar zijn.

Deze contingenten worden in voorkomende gevallen verruimd in even-
redigheid met de toeneming van het verbruik in de invoerende landen.
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3. De Lid-Staten welke, op grond van de Protocollen inzake de invoer van
ongebrande koffie en van bananen uit derde landen, recht hebben op tarief-
contingenten met heffing van de invoerrechten welke van toepassing zijn bij de
inwerkingtreding van het Verdrag, kunnen verlangen dat voor deze produkten
in de plaats van de in het vorige lid.bepaalde regeling de tariefcontingenten
worden gehandhaafd op het peil bereikt op de dag waarop de Overeenkomst
eindigt.

Bedoelde contingenten worden in voorkomende gevallen verruimd over-
eenkomstig lid 2.

4. De Commissie stelt op verzoek van de belanghebbende Staten de omvang
van de in de bovenstaande leden bedoelde tariefcontingenten vast.

ARTIKEL 16

De bepalingen van de artikelen 1 tot en met 8 van deze Overeenkomst
zijn van toepassing op Algeri6i en op de Franse overzeese departementen.

ARTIKEL 17

Onverminderd de toepassing van de artikelen 14 en 15 wordt deze Over-
eenkomst gesloten voor een tijdsduur van vijf jaar.
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Gedaan te Rome, de vijfentwintigste maart negentienhonderd zeven-
envijftig.

e k
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Bijlage A bedoeld in artikel 1 van de Overeenkomst

Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar Vierde jaar Vijfde jaar Totaal

Percentages 10 % 12,5 % 16,5 % 22,5 % 38,5 % 100 %

Landen IN MILJOENEN E.R.U.-REKENEENHEDEN

Belgig 7 8,75 11,55 15,75 26,95 70

Duitsland 20 25 33 45 77 200

Frankrijk 20 25 33 45 77 200

ItaliE 4 5 6,60 9 15,40 40

Luxemburg 0,125 0,15625 0,20625 0,28125 0,48125 1,25

Nederland 7 8,75 11,55 15,75 26,95 70

Bijlage B bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst

Eerste jaar Tweeds jaar DerdP jaar Vierde jaar Vijifde jaar Totaal

Percentages 10 % 12,5 % 16,5 % 22,5 % 38,5 % 100 %

Landen en gebieden IN MILJOENEN E.B.U.-REKENEENHEDEN
overzee van

BelgiW 3 3,75 4,95 6,75 11,55 30

Frankrijk 51,125 63,906 84,356 115,031 196,832 511,25

Italie 0,5 0,625 0,825 1,125 1,925 5

Nederland 3,5 4,375 5,775 7,875 13,475 35
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PROTOCOL

betreffende
HET TARIEFCONTINGENT

VOOR DE INVOER VAN BANANEN

(Ex 08.ol van de Naanljst van Brussel)

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen,

welke aan de Overeenkomst zijn gehecht:

1. Vanaf de eerste aanpassing der buitenrechten bedoeld in artikel 23, lid I b)
van het Verdrag en tot het einde van de tweede etappe, kan de Bondsrepubliek
Duitsland gebruik maken van een jaarlijks invoercontingent, vrij van rechten,
ter grootte van 90 % van de in 1956 ingevoerde hoeveelheden, verminderd met
de hoeveelheden afkomstig uit de in artikel 131 van het Verdrag bedoelde landen
en gebieden.

2. Vanaf het einde van de tweede etappe en tot het einde van de derde
etappe bedraagt dit contingent 80% van de hierboven omschreven hoeveelheid.

3. De in de bovenstaande paragrafen vastgestelde jaarlijkse contingenten
worden verhoogd met 50% van het verschil tussen de totale gedurende het
voorgaande jaar ingevoerde hoeveelheden enerzijds en de in 1956 ingevoerde
hoeveelheden anderzijds.

Ingeval de totale invoer verminderd zou zijn ten opzichte van het jaar
1956, mogen de hierboven bepaalde jaarlijkse contingenten voor de in paragraaf 1
bedoelde periode niet hoger zij n dan 90% van de invoer van het voorgaande j aar
en voor de in paragraaf 2 bedoelde periode niet hoger dan 80% van de invoer
van het voorgaande jaar.

4. Zodra het gemeenschappelijke douanetarief in zijn geheel wordt toegepast,
bedraagt het contingent 75% van de invoer van het jaar 1956. Dit contingent
wordt verhoogd overeenkomstig de bepalingen van de eerste alinea van paragraaf 3.

Ingeval de invoer verminderd zou zijn ten opzichte van het jaar 1956,
mag het hierboven bepaalde jaarlijkse contingent 75% van de invoer van het
voorgaande jaar niet overschrijden.

Op voorstel van de Commissie besluit de Raad met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen inzake afschaffing of wijziging van dit contingent.

5. De invoer van het jaar 1956, na aftrek van de invoer uit de in artikel 131
van het Verdrag bedoelde landen en gebieden, die overeenkomstig de voren-
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staande bepalingen als grondslag moet dienen voor de berekening van de con-
tingenten, bedraagt 290.000 ton.

6. De betrokken Lid-Staten verklaren zich bereid in te stemmen met een
overeenkomstige verhoging van het Duitse tariefcontingent, ingeval de landen
en gebieden in de onmogelijkheid zouden verkeren de door de Bondsrepubliek
Duitsland verlangde hoeveelheden ten voile te leveren.
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Gedaan te Rome, de vijfentwintigste maart negentienhonderd zeven-

envijftig.

/i

7.1---

(

/4u44~

Op het ogenblik van de ondertekening van dit Protocol heeft de gevol-
machtigde van de Bondsrepubliek Duitsland namens zijn Regering de volgende
verklaring afgelegd, waarvan de andere gevolmachtigden hebben kennis genomen:

De Bondsrepubliek Duitsland verklaart zich bereid de maatregelen aan
te moedigen die van Duitse particuliere zijde zouden kunnen worden genomen,
ten einde de verkoop in de Bondsrepubliek-van bananen uit de geassocieerde
landen en gebieden overzee te begunstigen.

Te dien einde worden tussen de economische kringen der verschillende
landen die bij de levering en de afzet van bananen betrokken zijn, zo spoedig
mogelijk besprekingen gehouden.

I
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PROTOCOL

betreffende

HET TARIEFCONTINGENT

VOOR DE INVOER VAN

ONGEBRANDE KOFFIE

(Ex o9.o van de Naamljst van Brussel)

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen,

welke aan de Overeenkomst zijn gehecht:

A. Betreffende ItaliE

Gedurende de eerste periode van associatie van de landen en gebieden

overzee met de Gemeenschap en nadat de eerste wijziging van de douanerechten

overeenkomstig artikel 23 van het Verdrag tot stand is gekomen, wordt, tot ten

hoogste voor een jaarlijks contingent ter grootte van de totale invoer in Italie

van ongebrande koffie uit derde landen gedurende het jaar 1956, de invoer in

het grondgebied van Italie van ongebrande koffie uit derde landen onderworpen

aan de bij de inwerkingtreding van het Verdrag toepasselijke invoerrechten.

Vanaf het zesde jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag en tot het

einde van de tweede etappe wordt het oorspronkelijke contingent, in de voor-

gaande alinea bedoeld, met 20% verminderd.

Bij de aanvang van de derde etappe wordt voor de duur daarvan het

contingent vastgesteld op 50% van het oorspronkelijke contingent.

Aan het einde van de overgangsperiode kunnen voor een periode van vier

jaar voor de invoer van ongebrande koffie in Italie de invoerrechten blijven

gelden die van toepassing waren in dat land bij de inwerkingtreding van het

Verdrag, ten belope van 20 % van het oorspronkelijke contingent..

De Commissie onderzoekt of het percentage en de termijn gesteld in de

vorige alinea verantwoord zijn.

De bepalingen van het Verdrag zijn van toepassing op de hoeveelheden

welke boven vorenbedoelde contingenten worden ingevoerd.
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B. Betreffende de Benelux-landen

Bij de aanvang van de tweede etappe kan voor de duur daarvan de invoer
in de Benelux-landen van ongebrande koffie uit derde landen vrijgesteld blijven
van de heffing van invoerrechten voor een tonnage ten belope van 85 % van de
totale hoeveelheid ongebrande koffie, ingevoerd gedurende het laatste jaar
waarover statistische gegevens beschikbaar zijn.

Bij de aanvang van de derde etappe wordt voor de duur daarvan de
hoeveelheid die overeenkomstig de voorgaande alinea vrijgesteld is van de heffing
van invoerrechten, teruggebracht tot 50% van de totale hoeveelheid ongebrande
koffie, ingevoerd gedurende het laatste jaar waarover statistische gegevens
beschikbaar zijn.

De bepalingen van het Verdrag zijn van toepassing op de hoeveelheden
welke boven vorenbedoelde contingenten worden ingevoerd.
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Gedaan te Rome, de vijfentwintigste maart negentienhonderd zevenen-
vijftig.
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VERDRAG

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN, DE PRESIDENT VAN DE BONDS-

REPUBLIEK DUITSLAND, DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK, DE PRESIDENT

VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK, HARE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOGIN

VAN LUXEMBURG, HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN,

BESEFFENDE, dat de kernenergie de voornaamste hulpbron vormt welke de

ontwikkeling en de vernieuwing van de produktie zal verzekeren en de vooruitgang
van de werken des vredes mogelijk zal maken,

OVERTUIGD, dat alleen een onverwijlde gemeenschappelijke inspanning de

belofte inhoudt van een verwezenlijking die beantwoordt aan het scheppings-
vermogen van hun landen,

VASTBESLOTEN, de voorwaarden te scheppen tot ontwikkeling van een
krachtige industrie op het gebied van de kernenergie als bron van ruime energie-
voorraden en van een modernisering der techniek, alsook van talrijke andere
toepassingen welke zullen bijdragen tot het welzijn van hun volkeren,

VERLANGENDE, veiligheidsvoorwaarden te scheppen, waardoor de gevaren
voor het leven en de gezondheid van de bevolking worden afgewend,

GELEID DOOR DE WENS, andere landen te betrekken in hun arbeid en samen
te werken met de internationale organisaties die zich toeleggen op de vreedzame
ontwikkeling van de atoomenergie,

HEBBEN BESLOTEN een Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURA-

TOM) op te richten, en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen:

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN:

de Heer Paul-Henri SPAAK, Minister van Buitenlandse Zaken;

J. Ch. Baron SNOY et d'OPPUERS, Secretaris-Generaal van het Ministerie van
Economische Zaken, Voorzitter van de Belgische delegatie bij de Inter-
gouvernementele Conferentie.

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND:

Dr. Konrad ADENAUER, Bondskanselier;

Prof. Dr. Walter HALLSTEIN, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.
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DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK:

de Heer Christian PINEAU, Minister van Buitenlandse Zaken;

de Heer Maurice FAURE, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK:

de Heer Antonio SEGNI, Voorzitter van de Raad van Ministers;

Prof. Gaetano MARTINO, Minister van Buitenlandse Zaken.

HARE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOGIN VAN LUXEMBURG:

de Heer Joseph BECH, Minister-President, Minister van Buitenlandse Zaken;

de Heer Lambert SCHAUS, Ambassadeur, Voorzitter van de Luxemburgse
delegatie bij de Intergouvernementele Conferentie.

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN:

de Heer Joseph LUNS, Minister van Buitenlandse Zaken;

de Heer J. LINTHORST HOMAN, Voorzitter van de Nederlandse delegatie bij

de Intergouvernementele Conferentie;

DIE, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden vol-

machten, omtrent de volgende bepalingen overeenstemming hebben bereikt:



1958 Nations Unies - Recueil des Traites 267

EERSTE TITEL

Taken van de Gemeenschap
ARTIKEL 1

De HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN richten bij dit Verdrag te zamen een
EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE (EURATOM) op.

De Gemeenschap heeft tot taak, door het scheppen van de voorwaarden
noodzakelijk voor de snelle totstandkoming en groei van de industrie op het gebied
van de kernenergie, bij te dragen tot de verhoging van de levensstandaard in de
Lid-Staten en de ontwikkeling van de betrekkingen met andere landen.

ARTIKEL 2

Voor de vervulling van haar taak moet de Gemeenschap onder de in dit
Verdrag bepaalde voorwaarden:

a) het onderzoek ontwikkelen en zorgen voor de verspreiding van technische
kennis,

b) uniforme veiligheidsnormen vaststellen voor de gezondheidsbescherming
van de bevolking en de werknemers en ervoor waken dat deze worden toegepast,

c) de investeringen vergemakkelijken en, met name door aanmoediging van
het initiatief van de ondernemingen, zorgen voor de verwezenlijking van de funda-
mentele installaties die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de kernenergie
in de Gemeensehap,

d) waken voor een regelmatige en billijke erts- en splijtstofvoorziening van
alle gebruikers in de Gemeenschap,

e) door passende controle waarborgen, dat de kernmaterialen niet voor
andere doeleinden worden aangewend dan waarvoor zij bestemd zijn,

f) het eigendomsrecht uitoefenen dat haar wordt toeg.ekend op de bijzondere
splijtstoffen,

g) zorgen voor ruime afzetmogelijkheden en voor de beschikking over de
beste technische middelen door het instellen van een gemeenschappelijke markt
voor speciale goederen en uitrusting, door het vrije kapitaalverkeer voor inves-
teringen op het gebied van de kernenergie en door vrije werkgelegenheid voor
specialisten binnen de Gemeenschap,



268 United Nations -Treaty Series 1958

h) met andere landen en met internationale organisaties ale betrekkingen
tot stand brengen, welke de vooruitgang in het vreedzame gebruik van de kern-
energie kunnen bevorderen.

ARTIKEL 3

1. De vervulling van de aan de Gemeenschap opgedragen taken wordt ver-
zekerd door

- een VERGADERING,

- een RAAD,

- een COMMISSIE,

- een HOF VAN JUSTITIE.

Iedere instefling 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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TWEEDE TITEL

Bepalingen ter bevordering van de vooruitgang

op het gebied van de kernenergie

Hoofdstuk I

ONTWIKKELING VAN HET ONDERZOEK

ARTIKEL 4

1. De Commissie is ermede belast het onderzoek op het gebied van de kern-
energie in de Lid-Staten te bevorderen en te vergemakkelijken en het aan te vullen
door het ten uitvoer brengen van het onderzoek- en onderwijsprogramma van de
Gemeenschap.

2. In deze aangelegenheid is de Commissie werkzaam op het gebied, dat is
bepaald in de lijst die als bijlage I aan dit Verdrag is gehecht.

Deze lijst kan door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
worden gewijzigd op voorstel van de Commissie, die het in artikel 134 genoemde
Wetenschappelijk en Technisch Comit6 raadpleegt.

ARTIKEL 5

Ten einde de cotirdingtie van de in de Lid-Staten ondernomen onderzoekingen
te bevorderen en om deze te kunnen aanvullen, nodigt de Commissie, hetzij door
een aan een bepaalde geadresseerde gericht speciaal verzoek dat ter kennis wordt
gebracht van de Lid-Staat waaronder de geadresseerde ressorteert, hetzij door een
openbaar gemaakt algemeen verzoek, de Lid-Staten, personen of ondernemingen
uit, haar hun programma's met betrekking tot de onderzoekingen die zij in haar
verzoek omschrijft, mede te delen.

De Commissie kan, na aan de betrokkenen alle gelegenheid tot het maken
van opmerkingen te hebben verleend, een met redenen omkleed advies uitbrengen
over elk van de programma's welke haar worden medegedeeld. Op verzoek van de
Staat, van de persoon of van de onderneming die het programma heeft mede-
gedeeld, is de Commissie gehouden een dergelijk advies uit te brengen.

Door deze adviezen raadt de Commissie nutteloos dubbel werk af en richt
het onderzoek op de onvoldoende bestudeerde sectoren. De Commissie kan de
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programma's niet publiceren zonder toestemming van de Staten, personen of
ondernemingen die deze hebben medegedeeld.

De Commissie publiceert op gezette tijden een lijst van de sectoren van het
onderzoek op het gebied van de kernenergie, die zij onvoldoende bestudeerd acht.

Ten einde te geraken tot wederzijds overleg en tot uitwisseling van inlich-
tingen kan de Commissie de vertegenwoordigers van de openbare en particuliere
onderzoekcentra bijeenroepen, alsmede alle deskundigen die onderzoek verrichten
op dezelfde of aanverwante gebieden.

ARTIKEL 6

Ter bevordering van de uitvoering van de haar medegedeelde onderzoek-
programma's kan de Commissie:

a) in het raam van onderzoekcontracten financi~le bijstand verlenen met
uitsluiting van subsidies;

b) al of niet tegen vergoeding de voor de uitvoering van deze programma's
nodige grondstoffen of bijzondere splijtstoffen, waarover zij beschikt, verstrekken;

c) al of niet tegen vergoeding installaties, uitrustingen of bijstand van des-
kuudigen ter beschikking stellen van de Lid-Staten, personen of ondernemingen;

d) een gemeenschappelijke financiering door de betrokken Lid-Staten, per-
sonen of ondernemingen bewerkstelligen.

ARTIKEL 7

Met eenparigheid van stemmen stelt de Raad, op voorstel van de Commissie,
welke het Wetenschappelijk en Technisch Comit6 raadpleegt, de onderzoek- en
onderwijsprogramma's van de Gemeenschap vast.

Deze programma's worden opgesteld voor een tijdvak van ten hoogste
vijf jaar.

De geldmiddelen nodig voor de uitvoering van die programma's worden
ieder jaar op de begroting voor onderzoek en investeringen van de Gemeenschap
opgevoerd.

De Commissie zorgt voor de uitvoering van de programma's en legt daar-
omtrent ieder jaar een verslag voor aan de Raad.

De Commissie houdt het Economisch en Sociaal Comit6 op de hoogte van
de grote lijnen van de onderzoek- en onderwijsprogramma's van de Gemeensehap.
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ARTIKEL 8

1. Na raadpleging van het Wetenschappelijk en Technisch Comit6 richt de
Commissie een Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek op het Gebied van de
Kernenergie op.

Het Centrum draagt zorg voor de uitvoering van de onderzoekprogramma's
en van de overige taken, welke de Commissie aan het Centrum toevertrouwt.

Daarenboven zorgt het Centrum voor bet vaststellen van een uniforme
terminologie op het gebied van de kernenergie en voor 66n ijkstelsel.

Het richt een centraal bureau op voor metingen op bet gebied van de kern-

energie.

2. De werkzaamheden van bet Centrum kunnen om geografische of organisa-

torische redenen in afzonderlijke inrichtingen worden verricht.

ARTIKEL 9

1. Na advies van bet Economisch en Sociaal Comit6 te hebben ingewonnen,
kan de Commissie, in het kader van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onder-
zoek op bet Gebied van de Kernenergie, scholen stichten voor de opleiding van
specialisten, met name op het gebied van de opsporing van delfstoffen, de produktie
van kernmateriaal van grote zuiverheid, de behandeling van bestraalde splijtstoffen,
de techniek van de kernenergie, de besoherming van de gezondheid, de vervaar-
diging en bet gebruik van radioactieve isotopen.

De Commissie regelt de wijze waarop bet onderwijs wordt ingericht.

2. Een instelling op universitair niveau wordt opgericht, waarvan de werkwijze
door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de
Commissie, zal worden bepaald.

ARTIKEL 10

De Commissie kan bij contract de uitvoering van bepaalde delen van bet
onderzoekprogramma van de Gemeenschap toevertrouwen aan Lid-Staten, personen
of ondernemingen, alsmede aan derde Staten, aan internationale organisaties of aan
onderdanen van derde Staten.

ARTIKEL 11

De Commissie publiceert de in de artikelen 7, 8 en 10 bedoelde onderzoek-
programma's, alsmede periodieke verslagen over de stand van de uitvoering daarvan.
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Hoofdstuk H

VERSPREIDING VAN KENNIS

Afdeling I

Kennis waarover de Gemeenschap beschikt

ARTIKEL 12

De Lid-Staten, personen en ondernemingen hebben op hun tot de Com-
missie gericht verzoek het recht, niet-uitsluitende licenties op octrooien, voorlopig
bescherminggevende rechten, gebruiksmodellen of octrooiaanvragen, die eigendom
der Gemeenschap zijn, te verkrijgen, voor zover zij in staat zijn de desbetreffende
uitvindingen daadwerkelijk te exploiteren.

De Commissie moet onder dezelfde voorwaarden sub-licenties verlenen op
octrooien, voorlopig bescherminggevende rechten, gebruiksmodellen of octrooi-
aanvragen, wanneer de Gemeenschap krachtens een licentie-overeenkomst daartoe
de bevoegdheid heeft.

Op voorwaarden, welke in onderlinge overeenstemming met de gegadigden
worden vastgesteld, verleent de.Commissie die licenties of sub-licenties en deelt zij
alle voor de exploitatie daarvan noodzakelijke kennis mede. Die voorwaarden
hebben met name betrekking op een passende vergoeding en eventueel op de be-
voegdheid, toe te kennen aan de gegadigde, om aan derden sub-licenties te verlenen
evenals op de verplichting de medegedeelde kennis als fabrieksgeheim te be-
handelen.

Bij gebreke van overeenstemming over de vaststelling van de in de derde alinea
bedoelde voorwaarden, kunnen de gegadigden zich wenden tot het Hof van Justitie,
ten einde passende voorwaarden te doen vaststellen.
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ARTIKEL 13

De Commissie moet aan de Lid-Staten, personen en ondernemingen mede-
deling doen van door de Gemeenschap verkregen kennis, welke niet onder de
bepalingen van artikel 12 valt, onverschillig of deze voortvloeit uit de uitvoering
van haar onderzoekprogramma dan wel aan haar is medegedeeld met de bevoegdheid
er vrijelijk over te beschikken.

De Commissie kan echter aan mededeling van deze kennis de voorwaarden
verbinden, dat zij als vertrouwelijk moet worden beschouwd en niet aan derden
mag worden doorgegeven.

De Commissie kan kennis welke zij heeft verkregen onder beperkende voor-
waarden ten aanzien van het gebruik en de verspreiding daarvan - zoals de zoge-
naamde geclassificeerde kennis - slechts mededelen indien zij de naleving van die
voorwaarden waarborgt.

Afdeling II

Andere kenns

a) Verspreiding langs minnelq'ke weg

ARTIKEL 14

De Commissie beijvert zich langs minnelijke weg mededeling te verkrijgen
of te doen verkrijgen van kennis, die van nut is voor het bereiken der doelstellingen
van de Gemeenschap, en verlening van tot exploitatie strekkende licenties op
octrooien, vootlopig bescherminggevende rechten, gebruiksmodellen of octrooi-
aanvragen, die deze kennis tot onderwerp hebben.

ARTIKEL 15

De Commissie stelt een procedure vast, volgens welke de Lid-Staten, per-
sonen en ondernemingen, door haar bemiddeling, de voorlopige of uiteindelijke
resultaten van hun onderzoekingen kunnen uitwisselen, voor zover het niet betreft
resultaten door de Gemeenschap verkregen krachtens door de Commissie verstrekte
opdrachten tot onderzoek.

Deze procedure moet de vertrouwelijke aard van de uitwisseling waarborgen.
De medegedeelde resultaten kunnen echter door de Commissie worden doorgegeven
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aan het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek op het Gebied van de Kern-
energie voor documentatiedoeleinden, zonder dat dit doorgeven een gebruiksrecht
tot gevolg heeft, waartoe hij, die de mededeling deed, geen toestemming heeft
gegeven.

b) Ambtshalve mededeling aan de Commissie

ARTIKEL 16

1. Zodra een aanvrage om octrooi of om een gebruiksmodel waarvan het onder-
werp valt binnen het specifiek kernenergetische terrein, bij een Lid-Staat wordt
ingediend, vraagt deze Staat toestemming aan de aanvrager om de inhoud der
aanvrage onmiddellijk aan de Commissie mede te delen.

Stemt de aanvrager daarin toe, dan wordt deze mededeling binnen drie
maanden na indiening van de aanvrage gedaan. Bij gebreke van toestemming van
de aanvrager geeft de Lid-Staat binnen dezelfde termijn van het bestaan der aanvrage
kennis aan de Commissie.

De Commissie kan van de Lid-Staat mededeling verzoeken van de inhoud
van een aanvrage, van het bestaan waarvan haar kennis is gegeven.

De Commissie dient haar verzoek in binnen twee maanden na de kennis-
geving. Jedere verlenging van deze termijn heeft tot gevolg een gelijke verlenging
van de termijn gesteld in de zesde alinea.

De Lid-Staat, die het verzoek van de Commissie ontvangt, is gehouden
wederom toestemming aan de aanvrager te verzoeken om de inhoud van de aanvrage
mede te delen. In geval van toestemming wordt deze mededeling zonder verwijl
gedaan.

Bij gebreke van toestemming van de aanvrager is de Lid-Staat niettemin
gehouden deze mededeling aan de Commissie te doen, achttien maanden na in-
diening van de aanvrage.

2. De Lid-Staten zijn gehouden binnen achttien maanden na de indiening aan
de Commissie mededeling te doen van het bestaan van elke aanvrage om octrooi
of om een gebruiksmodel, welke nog niet is bekendgemaakt en waarvan zij na een
eerste onderzoek menen, dat zij betrekking heeft op een onderwerp, dat zonder dat
het binnen het specifiek kernenergetisch terrein valt, niettemin rechtstreeks verband
houdt met en van overwegend belang is voor de ontwikkeling van de kernenergie
binnen de Gemeenschap.
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Op verzoek van de Commissie wordt haar de inhoud daarvan binnen twee
maanden medegedeeld.

3. De Lid-Staten zijn gehouden de duur van de procedure betreffende aanvragen
om octrooi of om gebruiksmodellen, welke betrekking hebben op de in leden 1 en 2
bedoelde onderwerpen en ten aanzien waarvan de Commissie een verzoek heeft
ingediend, zoveel mogelijk te verkorten, opdat de bekendmaking binnen de kortst
mogelijke termijn kan geschieden.

4. Bovengenoemde mededelingen moeten door de Commissie als vertrouwelijk
worden beschouwd. Zij kunnen slechts worden gedaan voor documentatiedoeleinden.
De Commissie kan de medegedeelde uitvindingen evenwel toepassen met toestem-
ming van de aanvrager of overeenkomstig de artikelen 17 tot en met 23.

5. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing wanneer een met een
derde Staat of met een internationale organisatie gesloten akkoord zich tegen
mededeling verzet.

c) Licentieverlening bO" wege van arbitrage of ambtshalve

ARTIKEL 17

1. Bij gebreke van een minnelijke schikking kunnen niet-uitsluitende licenties
worden verleend bij wege van arbitrage of ambtshalve, volgens de bepalingen van
de artikelen 18 tot en met 23:

a) aan de Gemeenschap of aan de Gemeenschappelijke Ondernemingen
waaraan dit recht krachtens artikel 48 is toegekend op de octrooien, op de voorlopig
bescherminggevende rechten of op de gebruiksmodellen, betreffende uitvindingen,
welke rechtstreeks verband houden met onderzoekingen op het gebied van de
kernenergie, voor zover het verlenen van die licenties noodzakelijk is voor het
uitvoeren van hun eigen onderzoekingen of onontbeerlijk is voor het functioneren
van hun installaties.

Op verzoek van de Commissie houden deze licenties de bevoegdheid in,
derden te machtigen de uitvinding toe te passen voor zover zij werkzaamheden
of bestellingen uitvoeren voor rekening van de Gemeenschap of van de Gemeen-
schappelijke Ondernemingen;

b) aan personen of ondernemingen, die daartoe een verzoek hebben gericht
tot de Commissie, op octrooien, op voorlopig bescherminggevende rechten of op
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gebruiksmodellen, betreffende een uitvinding welke rechtstreeks verband houdt
met en van overwegend belang is voor de ontwikkeling van de kernenergie binnen
de Gemeenschap, voor zover aan alle hieronder volgende voorwaarden is voldaan:

i) ten minste vier jaren zijn verlopen sedert de indiening van de aanvrage
om octrooi, behoudens wanneer het een uitvinding betreft, welke be-
trekking heeft op een onderwerp, dat binnen het specifiek kernenerge-
tische terrein valt;

ii) in de behoeften, welke voortvloeien uit de ontwikkeling van de kern-
energie binnen het grondgebied van een Lid-Staat, waar een uitvinding
wordt beschermd, zoals de Commissie deze ontwikkeling opvat, niet
wordt voorzien voor wat deze ultvinding betreft;

iii) een verzoek is gedaan aan de octrooihouder om zelf of door zijn licentie-
houders in die behoeften te voorzien, doch door hem aan dat verzoek
geen gevolg is gegeven;

iv) de gegadigde personen of ondernemingen in staat zijn daadwerkelijk door
hun exploitatie in die behoeften te voorzien.

Zonder voorafgaand verzoek van de Commissie kunnen de Lid-Staten, om
in die zelfde behoeften te voorzien, geen enkele in hun nationale wetgeving opge-
nomen dwangmaatregel nemen, die beperking van de bescherming van de uitvinding
tot gevolg heeft.

2. De verlening van een niet-uitsluitende licentie onder de in het vorige lid
bedoelde voorwaarden kan niet geschieden, indien de octrooihouder het bestaan
van een wettige reden aantoont en met name de omstandigheid dat hij niet over
een voldoende termijn heeft beschikt.

3. De verlening van een licentie krachtens lid I geeft recht op een volledige
vergoeding, waarvan het bedrag moet worden overeengekomen tussen de houder
van het octrooi, van het voorlopig bescherminggevende recht of van het gebruiks-
model en de licentiehouder.

4. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de bepalingen van bet
Unieverdrag van Parijs tot de bescherming van de industri~le eigendom.

ARTIKEL 18

Voor de in deze afdeling gestelde doeleinden wordt een Arbitrage-Commissie
ingesteld, waarvan de leden worden benoemd en waarvan het reglement wordt
vastgesteld door de Raad, op voorstel van het Hof van Justitie.
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Binnen een maand na de kennisgeving staat tegen de beslissingen van de
Arbitrage-Commissie voor partijen beroep met schorsende werking open bij het
Hof van Justitie. Het onderzoek van het Hof van Justitie kan slechts betrekking
hebben op de formele regelmatigheid van de beslissing en op de door de Arbitrage-
Commissie aan de bepalingen van dit Verdrag gegeven uitlegging.

De eindbeslissingen van de Arbitrage-Commissie hebben voor de betrokken
partijen kracht van gewijsde. Zij zijn uitvoerbaar onder de in artikel 164 gestelde
voorwaarden.

ARTIKEL 19

Wanneer, bij gebreke van een minnelijke schikking, de Commissie in een
geval als bedoeld in artikel 17 verlening van licenties wenst te verkrijgen, geeft zij
daarvan bericht aan de houder van het octrooi, het voorlopig bescherminggevende
recht, het gebruiksmodel of de octrooi-aanvrage onder gelijktijdige vermelding van
de gegadigde en de omvang van de licentie.

ARTIKEL 20

De houder kan binnen een maand na ontvangst van het in artikel 19 ge-
noemde bericht, aan de Commissie en in voorkomende gevallen aan de gegadigde
derde, voorstellen een compromis te sluiten met het doel, zich tot de Arbitrage-
Commissie te wenden.

Indien de Commissie of de gegadigde derde weigert een compromis te
sluiten, kan de Commissie de Lid-Staat of zijn bevoegde instanties niet verzoeken
de licentie te verlenen of te doen verlenen.

Indien de Arbitrage-Commissie, waaraan het geschil krachtens het compromis
is voorgelegd, erkent dat het verzoek van de Commissie in overeenstemming is met
de bepalingen van artikel 17, doet zij een met redenen omklede uitspraak, die ver-
lening van de licentie aan de gegadigde medebrengt en waarbij de voorwaarden en
vergoeding voor deze licentie worden vastgesteld, voor zover partijen daaromtrent
niet tot overeenstemming zijn gekomen.

ARTIKEL 21

Wanneer de houder niet voorstelt het geschil aan de Arbitrage-Commissie
voor te leggen, kan de Commissie de betrokken Lid-Staat of zijn bevoegde instanties
verzoeken de licentie te verlenen of te doen verlenen.

Indien de Lid-Staat of zijn bevoegde instanties, de houder gehoord, van
mening zijn dat niet is voldaan aan de in artikel 17 gestelde voorwaarden, geeft de
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Lid-Staat aan de Commissie kennis van zijn weigering de licentie te verlenen of te
doen verlenen.

Indien hij weigert de licentie te verlenen of te doen verlenen of binnen vier
maanden na het verzoek geen toelichting verstrekt ten aanzien van het verlenen van
de licentie, kan de Commissie zich binnen twee maanden tot het Hof van Justitie
wenden.

De houder moet worden gehoord in het geding voor het Hof van Justitie.

Indien het arrest van het Hof van Justitie vaststelt, dat aan de in artikel 17
gestelde voorwaarden is voldaan, zijn de betrokken Lid-Staat of zijn bevoegde
instanties gehouden de nodige maatregelen te nemen om dit arrest ten uitvoer te
leggen.

ARTIKEL 22

1. Bij gebreke van overeenstemming over het bedrag der vergoeding tussen de
houder van bet octrooi, van bet voorlopig bescherminggevende recht of van het
gebruiksmodel en de licentiehouder, kunnen de betrokkenen een compromis
sluiten met het doel zich tot de Arbitrage-Commissie te wenden.

Partijen zien hierdoor af van elk beroep, met uitzondering van dat bedoeld
in artikel 18.

2. Indien de licentiehouder weigert een compromis te sluiten, wordt de hem
verleende licentie nietig geacht.

Indien de houder van het octrooi, van het voorlopig bescherminggevende
recht of van het gebruiksmodel weigert een compromis te sluiten, wordt de in dit
artikel bedoelde vergoeding door de bevoegde nationale instanties vastgesteld.

ARTIKEL 23

De beslissingen van de Arbitrage-Commissie of van de bevoegde nationale
instanties kunnen, wat de licentievoorwaarden betreft, na 66n jaar worden herzien,
voor zover nieuwe -feiten dit recbtvaardigen.

De herziening dient te geschieden door de instantie waarvan de beslissing
uitgaat.
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Afdeltng III

Bepalingen betreffende de geheimhouding

ARTIKEL 24

De kennis, welke de Gemeenschap dank zij de uitvoering van haar onderzoek.
programma heeft verkregen en waarvan de openbaarmaking de defensiebelangen
van een of meer Lid-Staten zou kunnen schaden, wordt onderworpen aan een stelsel
van geheimhouding volgens de volgende bepalingen.

1. Een beveiligingsverordening, die wordt aangenomen door de Raad op voorstel
van de Commissie, stelt, met inachtneming van de bepalingen van dit artikel, de
verschillende toepasselijke stelsels van geheimhouding en de voor elk daarvan te
nemen beveiligingsmaatregelen vast.

2. De Commissie moet de kennis, waarvan de openbaarmaking naar haar oordeel
de defensiebelangen van een of meer Lid-Staten zou kunnen schaden, voorlopig
onderwerpen aan het daarvoor in de beveiligingsverordening voorgeschreven stelsel
van geheimhouding.

Zij deelt deze kennis onmiddellijk mede aan de Lid-Staten, die verplicht zijn
voorlopig de geheimhouding daarvan te waarborgen onder dezelfde voorwaarden.

Binnen drie maanden doen de Lid-Staten aan de Commissie weten of zij het
voorlopig toegepaste stelsel wensen te handhaven, het door een ander stelsel wensen
te vervangen of de geheimhouding wensen op te heffen.

Na het verstrijken van deze termijn wordt het strengste van de aldus ge-
vraagde stelsels toegepast. De Commissie geeft hiervan kennis aan de Lid-Staten.

Op verzoek van de Commissie of van een Lid-Staat kan de Raad met een-
parigheid van stemmen te allen tij de een ander stelsel toepassen of de geheimhouding
opheffen. De Raad wint het advies van de Commissie in alvorens zich uit te spreken
over het verzoek van een Lid-Staat.

3. De bepalingen van de artikelen 12 en 13 zijn niet van toepassing op de kennis
die aan een stelsel van geheimhouding is onderworpen.
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Echter, onder voorbehoud dat de toepasselijke beveiligingsmaatregelen in
acht genomen worden,

a) kan de in de artikelen 12 en 13 bedoelde kennis door de Commissie
worden medegedeeld:

i) aan een Gemeenschappelijke Onderneming,

ii) aan een persoon of een andere dan een Gemeenschappelijke Onderneming
door bemiddeling van de Lid-Staat op welks grondgebied zij werkzaam zijn;

b) kan de in artikel 13 bedoelde kennis door een Lid-Staat worden mede-
gedeeld aan een persoon of aan een andere dan een Gemeenschappelijke Onder-
neming, die werkzaam is op het grondgebied van die Staat, onder voorbehoud dat
van deze mededeling aan de Commissie kennis wordt gegeven;

c) heeft elke Lid-Staat bovendien bet recht, van de Commissie de verlening
van een licentie overeenkomstig artikel 12 te eisen, voor zijn eigen behoeften of
voor die van een persoon of onderneming, welke werkzaam zijn op het grondgebied
van deze Staat.

ARTIKEL 25

1. De Lid-Staat, die mededeling, doet van bet bestaan of van de inhoud van een

aanvrage om octrooi of om gebruiksmodel betreffende een in artikel. 16, lid 1 of 2
bedoeld onderwerp, geeft in voorkomend geval kennis van de noodzaak deze aanvrage
om defensieredenen te onderwerpen aan bet stelsel van geheimhouding, dat deze
Staat aanwijst onder vermelding van de vermoedelijke duur daarvan.

be Commissie geeft aan de overige Lid-Staten alle mededelingen door welke
zij krachtens de voorgaande alinea heeft verkregen. De Commissie en de Lid-Staten
zijn gehouden de maatregelen, welke krachtens de bepalingen van de beveiligings-
verordening voortvloeien uit bet stelsel van geheimhouding, dat door de Staat van
oorsprong wordt verlangd, in acht te nemen.

2. De Commissie kan deze mededelingen eveneens doorgeven, hetzij aan de
Gemeenschappelijke Ondernemingen hetzij, door bemiddeling van een Lid-Staat,
aan een persoon of aan een andere dan een Gemeenschappelijke Onderneming, die
werkzaam is op bet grondgebied van die Staat.

De uitvindingen waarop de in lid 1 bedoelde aanvragen betrekking hebben,
kunnen niet dan met toestemming van de aanvrager of overeenkomstig de bepalingen
der artikelen 17 tot en met 23 worden toegepast.

De mededelingen en, in voorkomend geval, de toepassing bedoeld in dit
lid zijn onderworpen aan de maatregelen, welke krachtens de beveiligingsverordening
voortvloeien uit het door de Staat van oorsprong verlangde stelsel van geheimhouding.
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Zij behoeven in alle gevalen de toestemming van de Staat van oorsprong.

Mededeling en toepassing kunnen slechts om defensieredenen worden geweigerd.

3. Op verzoek van de Commissie of van een Lid-Staat kan de Raad, te allen tijde,

met eenparigheid van stemmen een ander stelsel toepassen of de geheimhouding
opheffen. De Raad wint het advies van de Commissie in, alvorens zich uit te spreken
over het verzoek van een Lid-Staat.

ARTIKEL 26

1. Wanneer kennis welke het onderwerp is van octrooien, octrooi-aanvragen,
voorlopig bescherminggevende rechten, gebruiksmodellen of aanvragen om ge-

bruiksmodel aan geheimhouding wordt onderworpen overeenkomstig de bepalingen
van de artikelen 24 en 25, kunnen de Staten die de toepassing van dit stelsel gevraagd
hebben, niet weigeren hun toestemming te geven om overeenkomstige aanvragen
in de overige Lid-Staten in te dienen.

Elke Lid-Staat neemt de nodige maatregelen om de geheimhouding van

dergelijke rechten en aanvragen te waarborgen volgens de procedure, voorgeschreven
door de nationale wetten en bestuursrechtelijke bepalingen van die Staat.

2. De overeenkomstig artikel 24 aan geheimhouding onderworpen kennis kan
niet dan met algemene instemming van de Lid-Staten in aanmerking komen voor
indiening van aanvragen buiten die Staten. Spreken die Staten zich niet uit, dan
wordt deze instemming geacht verkregen te zijn, zes maanden na de datum waarop
de Commissie deze kennis medegedeeld heeft aan de Lid-Staten.

ARTIKEL 27

De vergoeding van de schade welke de aanvrager heeft geleden uit hoofde van

de geheimverklaring om defensieredenen, is onderworpen aan de bepalingen van de
nationale wetten der Lid-Staten en komt ten laste van de Staat die de geheim-
verklaring gevraagd heeft, of die hetzij de verzwaring of de verlenging van de geheim-

houding, hetzij het verbod van indiening van aanvragen buiten de Gemeensehap
uitgelokt heeft.

Wanneer meer Staten hetzij de verzwaring of de verlenging van de geheim-

houding, hetzij het verbod tot indiening van aanvragen buiten de Gemeenschap
hebben uitgelokt, zijn zij voor de uit hun verzoek voortvloeiende schade hoofdelijk
aansprakelijk.

De Gemeensehap kan uit hoofde van dit artikel geen aanspraak maken op
enige vergoeding.
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Afdeling IV

Bijzoudere bepalingen

ARTIKEL 28

Indien nog niet gepubliceerde aanvragen om octrooi of gebruiksmodel, of
octrooien of gebruiksmodellen welke geheim gehouden worden om defensieredenen
ten gevolge van een mededeling aan de Commissie onrechtmatig worden toegepast
of ter kennis van een niet bevoegde derde komen, is de Gemeenschap gehouden
de door de betrokkene geleden schade te vergoederx.

Onverminderd haar eigen rechten tegen de veroorzaker van de schade,
treedt de Gemeenschap in de rechten op verhaal van belanghebbenden tegenover
derden, voor zover zij de schade heeft vergoed. Het recht van de Gemeenschap om,
overeenkomstig de van kracht zijnde algemene bepalingen, op te treden tegen de
veroorzaker, blijft onverlet.

ARTIKEL 29

Elk akkoord of contract, dat uitwisseling van wetenschappelijke of industri~le
kennis op het gebied van de kernenergie ten doel heeft tussen een Lid-Staat, een
persoon of een onderneming enerzijds en een derde Staat, een internationale organi-
satie of een onderdaan van een derde Staat anderzijds, waarvoor van 66n van beide
zijden de ondertekening door een Staat, handelende in de uitoefening van zijn
soevereiniteit, vereist is, moet door de Commissie worden gesloten.

De Commissie kan echter een Lid-Staat, een persoon of een onderneming
machtigen, onder door haar passend geachte voorwaarden, dergelijke akkoorden te
sluiten onder voorbehoud, dat de bepalingen van de artikelen 103 en 104 worden
toegepast.
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Hoofdstuk III

BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID

ARTIKEL 30

Voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werknemers
tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren worden binnen de Gemeenschap
basisnormen vastgesteld.

Onder basisnormen wordt verstaan:

a) de met voldoende veiligheid maximaal toelaatbare doses,

b) de maximaal toelaatbare bestraling en besmetting,

c) de grondbeginselen van het medisch toezicht op de werknemers.

ARTIKEL 31

De basisnormen worden voorbereid door de Commissie, na advies van een
groep personen, aangewezen door het Wetenschappelijk en Technisch Comit6 uit
wetenschappelijke deskundigen van de Lid-Staten, met name uit de deskundigen op
het gebied van de volksgezondheid. De Commissie vraagt over de aldus voorbereide
basisnormen het advies van het Economisch en Sociaal Comit6.

Na raadpleging van de Vergadering stelt de Raad met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen de basisnormen vast op voorstel van de Commissie, die
hem de adviezen doorgeeft welke zij bij de Comit6s heeft ingewonnen.

ARTIKEL 32

Op verzoek van de Commissie of van een Lid-Staat kunnen de basisnormen
worden herzien of aangevuld volgens de in artikel 31 bepaalde procedure.

De Commissie moet ieder door een Lid-Staat ingediend verzoek in behan-
deling nemen.



284 United Nations - Treaty Series 1958

AR TIKEL ,33

Elke Lid-Staat vaardigt passende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen

uit om de vastgestelde basisnormen te doen naleven en neemt de nodige maat-

regelen met betrekking tot het onderwijs, de opvoeding en de beroepsopleiding.

De Commissie doet alle aanbevelingen om de te dien aanzien in de Lid-

Staten toepasselijke bepalingen met elkander in overeenstemming te brengen.

Hiertoe moeten de Lid-Staten deze bepalingen, zoals zij van toepassing zijn

bij de inwerkingtreding van dit Verdrag, alsmede de latere ontwerp-bepalingen van

gelijke aard aan de Commissie mededelen.

De eventuele aanbevelingen van de Commissie, die betrekking hebben op de

ontwerp-bepalingen, moeten worden gedaan binnen drie maanden na de mededeling

van deze ontwerpen.

ARTIKEL 34

Elke Lid-Staat op wiens grondgebied bijzonder gevaarlijke proefnemingen

moeten plaatsvinden, is verplicht aanvullende maatregelen te treffen voor de

bescherming van de gezondheid, omtrent welke hij vooraf het advies van de Com-

missie inwint.

De instemming van de Commissie is noodzakelijk, indien de gevolgen van

deze proefnemingen zich kunnen doen gevoelen op het grondgebied van de andere

Lid-Staten.

ARTIKEL 35

Elke Lid-Staat richt de nodige installaties op, om een voortdurende controle

uit te oefenen op de radioactiviteit van de lucht, het water en de bodem, evenals om

controle uit te oefenen op de inachtneming van de basisnormen.

De Commissie heeft toegang tot deze controle-installaties; zij kan de werking

en de doeltreffendheid van deze installaties nagaan.

ARTIKEL 36

De inlichtingen betreffende de in artikel 35 bedoelde controle worden door

de bevoegde autoriteiten regelmatig aan de Commissie medegedeeld, ten einde deze

op de hoogte te houden van de mate van radioactiviteit, die van invloed kan zijn

op de bevolking.
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ARTIKEL 37

Iedere Lid-Staat is gehouden, aan de Commissie de algemene gegevens te

verstrekken van elk plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen, in welke vorm
ook, om vast te kunnen stellen of de uitvoering van dat plan een radioactieve

besmetting van het water, de bodem of het luchtruim van een andere Lid-Staat

ten gevolge zou kunnen hebben.

De Commissie brengt, na raadpleging van de in artikel 31 bedoelde groep

van deskundigen, binnen zes maanden haar advies uit.

ARTIKEL 38

De Commissie richt tot de Lid-Staten alle aanbevelingen over de mate van

radioactiviteit van de lucht, het water en de bodem.

In spoedeisende gevallen stelt de Commissie een richtlijn vast, waarbij zij de
betrokken Lid-Staat gelast, binnen een door haar gestelde termijn alle nodige

maatregelen te treffen, om een overschrijding van de basisnormen te voorkomen en

de naleving van de voorschriften te verzekeren.

Indien die Staat binnen de gestelde termijn de richtlijn van de Commissie
niet volgt, kan deze of elke betrokken Lid-Stat, in afwijking van de artikelen 141

en 142, de zaak onmiddellijk bij het Hof van Justitie aanhangig maken.

ARTIKEL 39

In het kader van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek op het
Gebied van de Kernenergie richt de Commissie, zodra dit Centrum is gesticht, een
afdeling op voor documentatie en studie van vraagstukken betreffende de bescher-

ming van de volksgezondheid.

Deze afdeling heeft in het bijzonder de opdracht de in de artikelen 33, 37 en

38 bedoelde gegevens en inlichtingen te verzamelen en de Commissie bij de uit-
voering van de haar in dit hoofdstuk opgedragen taak bij te staan.
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Hoofdstuk IV

INVESTERINGEN

ARTIKEL 40

Ten einde het initiatief van personen en ondernemingen aan te wakkeren en

een geco rdineerde ontwikkeling van hun investeringen op het gebied van de kern-

energie te vergemakkelijken, publiceert de Commissie op gezette tijden programma's

van indicatieve aard, die met name betrekking hebben op doeleinden van de pro-

duktie van kernenergie en op de voor hun verwezenlijking nodige investeringen van

welke aard ook.

Alvorens deze programma's te publiceren, wint de Commissie het advies
in van het Economisch en Sociaal Comit6.

ARTIKEL 41

De personen en ondernemingen, die behoren tot de takken van industrie

genoemd in bijlage II van dit Verdrag, zijn gehouden aan de Commissie mededeling
te doen van de investeringsprojecten voor nieuwe installaties alsmede voor vervan-

ging of verbouwing, welke naar aard en omvang beantwoorden aan de criteria door

de Raad op voorstel van de Commissie vastgesteld.

De lijst der bovenbedoelde takken van industrie kan door de Raad met ge-

kwalificeerde meerderheid van stemmen worden gewijzigd op voorstel van de Com-

missie, die vooraf het advies van het Economisch en Sociaal Comit6 inwint.

ARTIKEL 42

Van de in artikel 41 bedoelde projecten moet mededeling worden
gedaan aan de Commissie en, ter informatie, aan de betrokken Lid-Staat en

wel uiterlijk drie maanden v66r het afsluiten van de eerste contracten met de
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leveranciers of drie maanden v66r de aanvang der werkzaamheden, indien deze met

eigen middelen van de onderneming moeten worden verricht.

De Raad kan op voorstel van de Commissie deze termijn wijzigen.

ARTIKEL 43

De Commissie bespreekt met de personen of ondernemingen alle aspecten van

de investeringsprojecten, welke in verband staan met de doelstellingen van dit

Verdrag.

De Commissie deelt haar standpunt mede aan de betrokken Lid-Staat.

ARTIKEL 44

De Commissie kan, met goedvinden van de betrokken Lid-Staten, personen

en ondernemingen de investeringsprojecten, die haar zijn medegedeeld, bekend-

maken.
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Hoofdstuk V

GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMINGEN

ARTIKEL 45

Ondernemingen welke van fundamenteel belang zijn voor de ontwikkeling
van de industrie op het gebied van de kernenergie binnen de Gemeenschap, kunnen
worden opgericht als Gemeenschappelijke Ondernemingen in de zin van dit Verdrag,
overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende artikelen.

ARTIKEL 46

1. Elk project voor een Gemeenschappelijke Onderneming, dat uitgaat van de
Commissie, van een Lid-Staat, of voortvloeit uit enig ander initiatief, wordt door de
Commissie aan een onderzoek onderworpen.

Hiertoe-int de Commissie het advies in van de Lid-Staten alsmede van elk
openbaar of particulier lichaam, dat haar, naar haar oordeel, kan voorlichten.

2. De Commissie geeft ieder project voor een Gemeenschappelijke Onder-
neming, te zamen met haar met redenen omkleed advies, aan de Raad door.

Indien zij een gunstig advies uitbrengt over de noodzakelijkheid van de
beoogde Gemeenschappelijke Onderneming, doet de Commissie aan de Raad voor-
stellen betreffende:

a) de vestigingsplaats,

b) de statuten,

c) de omvang en het ritme van de financiering,

d) de eventuele deelneming van de Gemeenschap aan de financiering van de
Gemeenschappelijke Onderneming,
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e) de eventuele deelneming van een derde Staat, een internationale organi-
satie of een onderdaan van een derde Staat aan de financiering of aan het beheer
van de Gemeenschappelijke Onderneming,

f) de toekenning van alle of van een gedeelte der in bijlage III van dit
Verdrag genoemde gunsten.

Zij voegt daaraan een uitvoerig rapport toe over het gehele project.

ARTIKEL 47

Wanneer de Commissie zich tot de Raad heeft gewend, kan deze haar ver-
zoeken om de nadere inlichtingen en het aanvullend onderzoek, die hij nood-
zakelijk acht.

Indien de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de mening
uitspreekt dat een door de Commissie met een ongunstig advies doorgegeven
project toch moet worden uitgevoerd, is de Commissie gehouden de voorstellen
en het uitvoerig rapport, bedoeld in artikel 46, aan de Raad voor te leggen.

Bij gunstig advies van de Commissie of in het in de voorgaande alinea
bedoelde geval beslist de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen over
ieder voorstel van de Commissie.

De Raad beslist echter met eenparigheid van stemmen over:

a) de deelneming van de Gemeenschap aan de financiering van de Gemeen-
schappelijke Onderneming,

b) de deelneming van een derde Staat, een internationale organisatie of een
onderdaan van een derde Staat aan de financiering of aan het beheer van de Gemeen-
schappelijke Onderneming.

ARTIKEL 48

De Raad kan met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie
alle of een gedeelte van de in bijlage III van dit Verdrag genoemde gunsten van
toepassing verklaren op iedere Gemeenschappelijke Onderneming; de Lid-Staten
zijn, ieder wat hem betreft, gehouden de toepassing daarvan te verzekeren.

De Raad kan op dezelfde wijze de voorwaarden vaststellen, waaraan de
toekenning van deze gunsten wordt verbonden.

ARTIKEL 49

De oprichting van een Gemeenschappelijke Onderneming geschiedt ingevolge
beschikking van de Raad.
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Iedere Gemeenschappelijke Onderneming bezit rechtspersoonlijkheid.

In elke Lid-Staat heeft de Gemeenschappelijke Onderneming de ruimste
handelingsbevoegdheid welke door de onderscheidene nationale wetgevingen aan
rechtspersonen wordt toegekend; zij kan met name roerende en onroerende goederen
verkrijgen en vervreemden en in rechte optreden.

Voor zover in dit Verdrag of in haar statuten niet anders is bepaald, valt
elke Gemeenschappelijke Onderneming onder de voorschriften, welke van toe-
passing zijn op handels- en industrile ondernemingen; de statuten kunnen subsidiair
verwijzen naar de nationale wetgevingen der Lid-Staten.

Onder voorbehoud van de krachtens dit Verdrag aan het Hof van Justitie
verleende bevoegdheden worden de geschillen, waarbij de Gemeenschappelijke
Ondernemingen betrokken zijn, door de bevoegde nationale rechterlijke instanties
beslecht.

ARTIKEL 50

De statuten van de Gemeenschappelijke Ondernemingen worden in voor-
komende gevallen gewijzigd overeenkomstig de bijzondere bepalingen, welke daarin
voor dat doel zijn opgenomen.

Deze wijzigingen kunnen echter eerst van kracht worden, nadat zij op
voorstel van de Commissie door de Raad, die beslist overeenkomstig de bepalingen
van artikel 47, zijn goedgekeurd.

ARTIKEL 51

De Commissie zorgt voor de uitvoering van alle beschikkingen van de Raad
betreffende de oprichting van Gemeenschappelijke Ondernemingen, totdat de
organen belast met. de werking van deze Ondernemingen tot stand zijn gebracht.
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Hoofdstuk VI

VOORZIENING

ARTIKEL 52

1. De voorziening van ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen geschiedt

overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk, volgens het beginsel van gelijke

toegang tot de hulpbronnen en door middel van een gemeenschappelijk voor,

zieningsbeleid.

2. Te dien einde, en volgens de bepalingen van dit hoofdstuk,

a) is elke handelwijze, welke beoogt aan bepaalde gebruikers een bevoor-

rechte positie te verschaffen, verboden;

b) wordt een Agentschap opgericht, dat een optierecht heeft op ertsen,
grondstoffen en bijzondere splijtstoffen, voortgebracht op het grondgebied van de

Lid-Staten, alsmede het uitsluitend recht heeft om contracten te sluiten voor de
levering van ertsen, grondstoffen of bijzondere splijtstoffen, herkomstig uit landen

binnen of buiten de Gemeenschap.

Het Agentschap mag tussen de gebruikers niet discrimineren op grond van
het gebruik dat zij van de gevraagde leveranties wensen te maken, tenzij dit gebruik

ongeoorloofd is of indruist tegen de voorwaarden, welke de niet tot .de Gemeenschap

behorende leveranciers aan de betrokken leverantie hebben verbonden.
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Afdeling I

Het Agentschap

ARTIKEL 53

Het Agentschap staat onder toezicht van de Commissie; deze geeft richtlijnen
aan het Agentschap, heeft het recht van veto over zijn beslissingen en benoemt zijn
directeur-generaal, alsmede zijn adjunct-directeur-generaal.

ledere stilzwijgende of uitdrukkelijke handeling door het Agentschap verricht
in de uitoefening van zijn optierecht of van zijn uitsluitend recht om leverings-
contracten te sluiten, kan door belanghebbenden aan de Commissie worden voor-
gelegd; de Commissie neemt binnen een maand een beschikking.

ARTIKEL 54

Het Agentschap bezit rechtspersoonlijkheid en financid1e zelfstandigheid.

De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van
de Commissie de statuten van het Agentschap vast:

De statuten kunnen op dezelfde wijze worden herzien.

De statuten bepalen het kapitaal van het Agentschap en de wijze waarop het
ingebracht wordt. Het grootste deel van het kapitaal moet in ieder geval aan de
Gemeenschap en de Lid-Staten toebehoren. De verdeling van het kapitaal wordt in
onderlinge overeenstemming door de Lid-Staten vastgesteld.

De statuten regelen de wijze waarop het commerci~le beheer van het Agent-
schap wordt gevoerd. Zij kunnen ter bestrijding van de bedrijfskosten van het
Agentschap in een heffing van de transacties voorzien.
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ARTIKEL 55

De Lid-Staten moeten aan het Agentschap alle inlichtingen verstrekken of
doen verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn optierecht en
zijn uitsluitend recht om leveringscontracten te sluiten.

ARTIKEL 56

De Lid-Staten waarborgen de vrije uitoefening van de functies van het
Agentschap op hun grondgebied.

Zij kunnen een orgaan of organen oprichten, die bevoegd zijn, om de produ-
centen en de gebruikers in de niet-Europese gebieden, welke onder hun rechtsmacht
vallen, te vertegenwoordigen in de betrekkingen .met het Agentschap.

Afdeling Il

Ertsen, grondstoffen en hijzondere splijtstoffen herkomstig nit de Gemeensehap

ARTIKEL 57

1. Het optierecht van het Agentschap geldt:

a) voor de verkrijging van het gebruiks- en verbruiksrecht ten aanzien van
materialen die krachtens de bepalingen van hoofdstuk VIII aan de Gemeenschap in
eigendom toebehoren;

b) voor de verkrijging van het eigendomsrecht in alle andere gevallen.

2. Het Agentschap oefent zijn optierecht uit door het sluiten van contracten met
de producenten van ertsen, grondstoffen of bijzondere splijtstoffen.

Behoudens de bepalingen van de artikelen 58, 62 en 63 is iedere producent
gehouden de ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen welke hij voortbrengt
op het grondgebied van de Lid-Staten, aan het Agentschap aan te bieden, alvorens
deze ertsen of stoffen worden gebruikt, overgedragen of opgeslagen.
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ARTIKEL 58

Wanneer een producent verscheidene bewerkingen verricht vanaf de erts-

winning tot en met de produktie van metaal, is hij slechts gehouden bet produkt aan

het Agentschap aan te bieden in het produktiestadium dat hij zelf kiest.

Hetzelfde geldt voor verschillende ondernemingen, waartussen bindingen

bestaan, welke tijdig aan de Commissie zijn medegedeeld en met deze besproken

zijn volgens de in de artikelen 43 en 44 bepaalde procedure.

ARTIKEL 59

Wanneer bet Agentschap zijn optierecht niet uitoefent ten aanzien van de

gehele produktie of een gedeelte daarvan:

a) kan de producent hetzij met eigen middelen, hetzij door middel van

contracten voor loonveredeling, de ertsen, grondstoffen of bijzondere splijtstoffen

verwerken, onder voorbehoud dat hij bet Agentschap bet produkt van deze ver-
werking aanbiedt,

b) wordt de producent bij beschikking van de Commissie toestemming ver-

leend om de beschikbare produktie buiten de Gemeenschap te verkopen onder
voorbehoud dat geen gunstiger voorwaarden worden bedongen dan bij bet eerder

gedane aanbod aan bet Agentschap. De uitvoer van bijzondere splijtstoffen kan

echter slechts door bet Agentschap geschieden overeenkomstig de bepalingen van

artikel 62.

De Commissie mag haar toestemming niet verlenen, indien de ontvangers

van deze leveranties niet alle waarborgen bieden dat de algemene belangen van de

Gemeenschap zullen worden ge~erbiedigd of indien de bepalingen en voorwaarden

van deze contracten in strijd zijn met de doelstellingen van dit Verdrag.

ARTIKEL 60

De eventuele gebruikers delen aan het Agentschap op gezette tijden hun be-

hoeften aan materialen mede, onder opgave van de hoeveelheden, de natuurkundige

en seheikundige aard, de plaatsen van herkomst, bet gebruik, de leveringstermijnen

en de prijzen, welke de bepalingen en voorwaarden zouden uitmaken van een

lev.eringscontract, waarvan zij de afsluiting wensen.

Eveneens delen de producenten aan bet Agentschap de aanbiedingen mede,

welke zij kunnen doen, met alle specificaties die nodig zijn om hun produktie-

programma's te kunnen opstellen en met name de duur der contracten. Deze duur

mag, zonder toestemming van de Commissie, niet langer zijn dan tien jaar.
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Het Agentschap brengt alle eventuele gebruikers op de hoogte van de aan-
biedingen en van de omvang der ontvangen aanvragen en nodigt hen uit binnen een
bepaalde termijn hun bestellingen in te dienen.

Wanneer het Agentschap al deze 'bestellingen ontvangen heeft, deelt het
mede, onder welke voorwaarden het aan deze kan voldoen.

Indien het Agentschap niet in staat is aan alle ontvangen bestellingen volledig
te voldoen, verdeelt het de leveringen naar evenredigheid van de bij elk der aan-
biedingen passende bestellingen, behoudens de bepalingen van de artikelen 68 en 69.

Een reglement van het Agentschap, dat de goedkeuring van de Commissie
behoeft, bepaalt de wijze waarop vraag en aanbod tegen elkaar worden afgewogen.

ARTIKEL 61

Het Agentschap is verplicht aan alle bestellingen te voldoen, tenzij juridisehe
of materi~le bezwaren zich daartegen verzetten.

Het Agentschap kan, met inachtneming van de voorschriften van artikel 52,
bij het sluiten van een contract de gebruikers verzoeken een passend voorschot te
storten, hetzij als waarborg, hetzij ter verlichting van de eigen verplichtingen op
lange termijn die het Agentschap voor het voldoen aan deze bestelling ten opzichte
van de producenten op zich heeft genomen.

ARTIKEL 62

1. Het Agentschap oefent zijn optierecht uit op de bijzondere splijtstoffen welke
op het grondgebied van de Lid-Staten worden voortgebracht,

a) hetzij om aan de aanvragen van de verbruikers in de Gemeenschap onder
de in artikel 60 bepaalde voorwaarden te voldoen,

b) hetzij om deze stoffen zelf op te slaan,

c) hetzij om deze stoffen uit te voeren met toestemming van de Commissie,
die zich houdt aan de bepalingen van artikel 59 b), tweede alinea.

2. Onverminderd de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk VII worden
deze stoffen en de bij de produktie overgebleven kweekstoffen echter ter beschikking
gelaten van de producent,

a) hetzij om opgeslagen te worden met machtiging van het Agentschap,

b) hetzij om binnen de grenzen van zijn eigen behoeften te worden gebruikt,
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c) hetzij om binnen de grenzen van hun behoeften ter beschikking te worden

gesteld van ondernemingen binnen de Gemeenschap, welke met die producent, voor
de uitvoering van een tijdig aan de Commissie medegedeeld programma, recht-
streekse bindingen hebben, welke noch erto strekken, noch ten gevolge hebben
dat de produktie, de technische-ontwikkeling of de investeringen worden beperkt,
of wederrechtelijk een ongelijkheid tussen de gebruikers' van de Gemeenschap wordt
teweeggebracht.

3. De bepalingen van artikel 89 lid 1 a) zijn van toepassing op bijzondere splijt-
stoffen, welke op het grondgebied van de Lid-Staten zijn voortgebracht en waarop
het Agentschap zijn optierecht niet heeft uitgeoefend.

ARTIKEL 63

De ertsen, grondstoffen of bijzondere splijtstoffen, voortgebracht door de
Gemeenschappelijke Ondernemingen, worden aan de gebruikers toegewezen volgens
de regels, vastgesteld in de statuten of overeenkomsten welke voor deze Onder-
nemingen gelden.

Afdeling III

Ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen niet uit de Gemeenschap herkomstig

ARTIKEL 64

Het Agentschap heeft, eventueel optredend in het kader van de tussen de
Gerneenschap en een derde Staat of een internationale organisatie gesloten akkoorden,
het uitsluitend recht, behoudens de in dit Verdrag bepaalde uitzonderingen,
akkoorden of overeenkomsten te sluiten, welke leveringen van ertsen, grondstoffen
of bijzondere splijtstoffen, herkomstig van buiten de Gemeensehap, als hoofddoel
hebben.

ARTIKEL 65

Artikel 60 is van toepassing op de aanvragen van de gebruikers en op de
contracten tussen de gebruikers en het Agentschap, betreffende de levering van
ertsen, grondstoffen of bijzondere splijtstoffen, herkomstig van buiten de Gemeen-
schap.
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Het Agentschap kan echter bepalen, welke de geografische oorsprong van de
te leveren goederen zal zijn, voor zover het daardoor aan de gebruiker ten minste
even gunstige voorwaarden verzekert als die welke in de bestelling zijn neergelegd.

ARTIKEL 66

Indien de Commissie op verzoek van de betrokken gebruikers vaststelt, dat
het Agentschap niet in staat is binnen een redelijke termijn het bestelde materiaal
geheel of gedeeltelijk te leveren, of dit slechts kan doen tegen onredelijke prijzen,
hebben de gebruikers het recht rechtstreeks contracten te sluiten voor leveringen
van buiten de Gemeenschap, voor zover deze contracten wezenlijk beantwoorden aan
de in hun bestelling tot uiting gebrachte behoeften.

Dit recht wordt verleend voor de duur van 6n jaar, welke kan worden
verlengd ingeval de toestand die de verlening heeft gerechtvaardigd, blijft voort-
duren.

De gebruikers die van het in dit artikel bedoelde recht gebruik maken, zijn
gehouden de voorgenomen rechtstreekse contracten aan de Commissie mede te
delen. Deze kan zich binnen een maand tegen het afsluiten daarvan verzetten, indien
zij in strijd zijn met de doelstellingen van dit Verdrag.

Afdeling IV

Prijzen

ARTIKEL 67

Behoudens de in dit Verdrag bepaalde uitzonderingen, komen de prijzen tot
stand door afweging tegen elkaar van vraag en aanbod, volgens de bepalingen van
artikel 60; hierop mogen de Lid-Staten geen inbreuk maken door middel van hun
nationale regelingen.

ARTIKEL 68

Prijsmanipulaties die ten doel hebben, in strijd met het beginsel van gelijke
toegang dat uit dit hoofdstuk voortvloeit, aan bepaalde verbruikers een bevoorrechte
positie te verschaffen, zijn verboden.
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Indien het Agentschap dergelijke manipulaties vaststelt, meldt het deze aan
de Commissie.

Indien de Commissie de vaststelling gegrond acht, kan zij voor de betwiste
aanbiedingen de prijzen wederom op een peil brengen, dat met het beginsel van
gelijke toegang strookt.

ARTIKEL 69

De Raad kan met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie
prijzen vaststellen.

Wanneer het Agentschap met toepassing van artikel 60 de voorwaarden vast-
stelt, waaronder aan de bestellingen kan worden voldaan, kan het aan de gebruikers,
die een bestelling hebben gedaan, een prijsverevening voorstellen.

Afdeling V

Bepalingen betreffende het voorzieningsheleid

ARTIKEL 70

De Commissie kan, binnen de in de begroting van de Gemeenschap bepaalde
grenzen en onder door haar vast te stellen voorwaarden, financieel bijdragen tot de
opsporing van delfstoffen op het grondgebied van de Lid-Staten.

De Commissie kan aan de Lid-Staten aanbevelingen doen met het oog op de
ontwikkeling van de opsporing van delfstoffen en van de mijnbouw.

De Lid-Staten zijn gehouden jaarlijks aan de Commissie een rapport toe te
zenden over de ontwikkeling van de opsporing en winning van delfstoffen, over de
vermoedelijke reserves en over de op hun grondgebied verrichte of voorgenomen
investeringen in de mijnbouw. Deze rapporten worden aan de Raad voorgelegd met
het advies van de Commissie, met name betreffende het gevolg, dat de Lid-Staten
hebben gegeven aan de krachtens de voorgaande alinea gedane aanbevelingen.

Indien de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op verzoek
van de Commissie vaststelt, dat ondanks op lange termijn economisch verantwoord
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schijnende delvingsmogelijkheden, de opsporingsmaatregelen en de toeneming van
de mijnontginning aanmerkelijk onvoldoende blijven, wordt de betrokken Lid-Staat,
zolang hij geen verbetering in deze toestand brengt, geacht af te zien van het recht
van gelijke toegang tot de andere hulpbronnen binnen de Gemeenschap zowel voor
hemzelf als voor zijn onderdanen.

ARTIKEL 71

De Commissie doet aan de Lid-Staten alle dienstige aanbevelingen over de
belasting- of mijnbouwregelingen.

ARTIKEL 72

Het Agentschap kan uit de binnen en buiten de Gemeenschap beschikbare
hoeveelheden de nodige handelsvoorraden aanleggen om de voorziening of de
lopende leveringen van de Gemeenschap te vergemakkelijken.

De Commissie kan eventueel tot het aanleggen van veiligheidsvoorraden
besluiten. De wijze van financiering van deze voorraden wordt op voorstel van de
Commissie door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen goed-
gekeurd.

Afdeling VI

Bijzondere bepalingen

ARTIKEL 73

Indien een akkoord of overeenkomst tussen een Lid-Staat, een persoon of een
onderneming enerzijds, en een derde Staat, een internationale organisatie of een
onderdaan van een derde Staat anderzijds, tevens levering inhoudt van produkten,
welke onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen, is, wat de levering van deze
produkten betreft, voorafgaande instemming van de Commissie nodig voor het
sluiten of het verlengen van dat akkoord of die overeenkomst.
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ARTIKEL 74

De Commissie kan de overdracht, de invoer of de uitvoer van kleine hoeveel-

heden ertsen, grondstoffen of bijzondere splijtstoffen, zoals die gewoonlijk worden

gebruikt voor bet onderzoek, vrijstellen van de toepassing der bepalingen van dit

hoofdstuk.

Van iedere overdracht, invoer of uitvoer, welke geschiedt krachtens deze

bepaling, moet aan bet Agentschap kennis worden gegeven.

ARTIKEL 75

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op de verbinte-

nissen tot het behandelen, bewerken of verwerken van ertsen, grondstoffen of

bijzondere splijtstoffen

a) aangegaan tussen verschillende personen of ondernemingen, indien de

behandelde, bewerkte of verwerkte materialen moeten terugkeren naar de oor-

spronkelijke persoon of onderneming,

b) aangegaan tussen een persoon of onderneming en een internationale

organisatie of een onderdaan van een derde Staat, indien de materialen worden

behandeld, bewerkt of verwerkt buiten de Gemeenschap en terugkeren naar de

oorspronkelijke persoon of onderneming,

c) aangegaan tussen een persoon of onderneming en een internationale

organisatie of een onderdaan van een derde Staat, wanneer de materialen worden

behandeld, bewerkt of verwerkt binnen de Gemeenschap en terugkeren, hetzij naar

de oorspronkelijke organisatie of onderdaan, hetzij naar een andeie door deze

organisatie of onderdaan aangewezen geadresseerde eveneens buiten de Gemeen-

schap.

De betrokken personen of ondernemingen moeten echter aan het Agentschap

kennis geven van het bestaan van dergelijke verbintenissen en, zodra de contracten

zijn ondertekend, van de hoeveelheden materiaal welke daarmede gemoeid zijn. De

Commissie kan zich verzetten tegen de onder b) vermelde verbintenissen, indien zij

meent dat de bewerking of verwerking niet doeltreffend, veilig en zonder verlies

aan materialen ten nadele van de Gemeenscbap kan geschieden.

De materialen, waarvoor deze verbintenissen zijn aangegaan, worden op het

grondgebied van de Lid-Staten aan de in hoofdstuk VII bepaalde controlemaatregelen

onderworpen. De bepalingen van hoofdstuk VIII zijn echter niet van toepassing op

de bijzondere splijtstoffen waarvoor de onder c) bedoelde verbintenissen zijn

aangegaan.
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ARTIKEL 76

De bepalingen van dit hoofdstuk kunnen, met name ingeval door onvoorziene

omstandigheden een toestand van algemene schaarste zou ontstaan, door de Raad

met eenparigheid van stemmen worden gewijzigd op voorstel van de Commissie en

na raadpleging van de Vergadering; het initiatief daartoe kan van .een Lid-Staat of

van de Commissie uitgaan. De Commissie is gehouden ieder verzoek van een Lid-

Staat in behandeling te nemen.

Na verloop van zeven jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag kan de

Raad deze bepalingen in hun geheel bevestigen. Bij gebreke van bevestiging worden

nieuwe bepalingen met betrekking tot het onderwerp van dit hoofdstuk vastgesteld
overeenkomstig de procedure, omschreven in de voorgaande alinea.
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Hoofdstuk VII

VEILIGHEIDSCONTROLE

ARTIKEL 77

Overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk moet de Commissie zich

ervan vergewissen of op het grondgebied van de Lid-Staten:

a) de ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen niet voor andere doel-

einden worden aangewend dan waarvoor de gebruikers verklaard hebben ze te

bestemmen,

b) de bepalingen met betrekking tot de voorziening en elke bijzondere ver-

bintenis betreffende controle, die de Gemeenschap heeft aangegaan in een akkoord

met een derde Staat of een internationale organisatie, worden nageleefd.

ARTIKEL 78

Ieder die een installatie voor de produktie, de afscheiding of enige aan-

wending van grondstoffen of bijzondere splijtstoffen of voor de behandeling van

bestraalde splijtstoffen opricht of in gebruik heeft, is gehouden aan de Commissie de

fundamentele technische kenmerken van die installatie mede te delen, voor zover

de kennis daarvan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de in artikel 77 om-

schreven doelstellingen.

De Commissie moet de werkwijzen voor de regeneratie der bestraalde stoffen

goedkeuren, voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de in artikel

77 omschreven doelstellingen.

ARTIKEL 79

De Commissie verlangt het bijhouden en overleggen van werkstaten, om de

rekening en verantwoording der gebruikte of geproduceerde ertsen, grondstoffen en

bijzondere splijtstoffen mogelijk te maken. Hetzelfde geldt voor de vervoerde grond-

stoffen en bijzondere splijtstoffen.
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Degenen die aan de controle onderworpen zijn, geven aan de autoriteiten van
de betrokken Lid-Staat kennis van de mededelingen welke zij, krachtens artikel 78
en de eerste alinea van dit artikel, aan de Commissie doen toekomen.

De aard en de strekking van de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde
verplichtingen worden omschreven in een door de Commissie op te maken en door
de Raad goed te keuren verordening.

ARTIKEL 80

De Commissie kan verlangen, dat elk overschot aan bijzondere splijtstoffen,
die als bijprodukt teruggewonnen of verkregen zijn en niet daadwerkelijk gebruikt
worden of voor het doel gereed zijn, bij het Agentschap worden opgeslagen dan wel
in andere bewaarplaatsen, die door de Commissie worden of kunnen worden
gecontroleerd.

De bijzondere splijtstoffen, die aldus zijn opgeslagen, moeten op verzoek van
belanghebbenden onverwijld aan deze worden teruggegeven.

ARTIKEL 81

De Commissie kan inspecteurs zenden naar het grondgebied van de Lid-
Staten. De Commissie raadpleegt iedere betrokken Lid-Staat, voordat zij de eerste
opdracht aan een inspecteur verleent op het grondgebied van die Staat; deze raad-
pleging geldt voor alle latere opdrachten aan die inspecteur.

De inspecteurs hebben, op vertoon van een document waaruit hun hoedanig-
heid blijkt, te allen tijde toegang tot alle plaatsen, alle gegevens en alle personen, die
zich uit hoofde van hun beroep bezighouden met krachtens dit hoofdstuk aan
controle onderworpen materialen, uitrustingen of installaties, voor zover dit nood-
zakelijk is om de ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen te controleren en er
zich van te vergewissen, of de bepalingen van artikel 77 worden nageleefd. Indien de
betrokken Staat zulks verzoekt, worden de door de Commissie aangewezen inspec-
teurs vergezeld van vertegenwoordigers van de autoriteiten van deze Staat, op
voorwaarde dat de inspecteurs daardoor niet worden opgehouden of op andere
wijze in de uitoefening van hun functie worden gehinderd.

Bij verzet tegen de uitoefening van controle dient de Commissie aan de
president van het Hof van Justitie een bevelschrift te vragen, ten einde met dwang-
middelen de uitvoering van de controle te verzekeren. De president van het Hof van
Justitie beslist hierover binnen drie dagen.
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Indien uitstel gevaar oplevert, kan de Commissie zelf een schriftelijk con-
trolebevel afgeven in de vorm van een beschikking. Dit bevel moet onverwijld ter
goedkeuring achteraf aan de president van het Hof van Justitie worden voorgelegd.

Na afgifte van het bevelschrift of van de beschikking dragen de instanties
van de betrokken Staat er zorg voor dat de inspecteurs toegang krijgen tot de in het
bevelschrift of de beschikking bepaalde plaatsen.

ARTIKEL 82

De inspecteurs worden door de Commissie in dienst genomen.

Zij zijn verplicht zich de in artikel 79 bedoelde rekening en verantwoording
te doen voorleggen en deze na te zien. Zij brengen aan de Commissie van elke
schending verslag uit.

De Commissie kan een richtlijn vaststellen waarbij zij de betrokken Lid-Staat
gelast, binnen een door haar te stellen termijn alle maatregelen te nemen, die nood-
zakelijk zijn om een einde te maken aan de vastgestelde schending; zij stelt de Raad
daarvan 6p de hoogte.

Indien de Lid-Staat zich binnen de gestelde termijn niet aan deze richtlijn
van de Commissie onderwerpt, kan de Commissie of elke betrokken Lid-Staat, in
afwijking van de artikelen 141 en 142, de zaak onmiddellijk aanhangig maken bij het
Hof van Justitie.

ARTIKEL 83

1. Ingeval personen of ondernemingen inbreuk maken op de verplichtingen
welke hun door dit hoofdstuk worden opgelegd, kan de Commissie sancties tegen hen
uitspreken.

Deze sancties zijn, naar hun gewicht gerangschikt, de volgende:

a) de waarschuwing,

b) het intrekken van bijzondere voordelen, zoals financile bijstand of
technisehe hulp,

c) het stellen van de onderneming, voor een tijdsduur van ten hoogste vier

maanden, onder het beheer van een persoon of groep van personen, daartoe aan-
gewezen in onderlinge overeenstemming tussen de Commissie en de Staat waaronder
de onderneming ressorteert,

d) het geheel of gedeeltelijk intrekken van grondstoffen of van bijzondere
splijtstoffen.
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2. De beschikkingen van de Commissie houdende verplichting tot levering welke
zijn vastgesteld ter uitvoering van het voorgaande lid, vormen een executoriale titel.
Zij kunnen op bet grondgebied van de Lid-Staten ten uitvoer worden gelegd, onder
de in artikel 164 vastgestelde voorwaarden.

In afwijking van de bepalingen van artikel 157 heeft het beroep bij het Hof
van Justitie tegen de beschikkingen van de Commissie waarbij sancties worden
opgelegd als bepaald in het voorgaande lid, schorsende werking. Het Hof van
Justitie kan echter, op verzoek van de Commissie of van elke betrokken Lid-Staat,
de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de beschikking bevelen.

De bescherming der geschade belangen moet door een passende rechts-
procedure worden gewaarborgd.

3. De Commissie kan de Lid-Staten alle aanbevelingen doen met betrekking tot
de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, welke ten doel hebben de naleving
op hun grondgebied van de uit dit hoofdstuk voortvloeiende verplichtingen te
verzekeren.

4. De Lid-Staten zijn gehouden er voor te zorgen, dat de sancties ten uitvoer
worden gelegd en, in voorkomende gevallen, dat schade, veroorzaakt door de in-
breuken, wordt hersteld door hen die zich aan deze inbreuken hebben schuldig
gemaakt.

ARTIKEL 84

Bi" do ,-- -An de controle wordt niet gediscrimineerd op grond van de
bestemming welke is gegeven aan de ertsen, grondstoffen en bijzondere splijtstoffen.

Het gebied waarover de controle zich uitstrekt, en de wijze waarop deze wordt
uitgeoefend, alsmede de bevoegdheden van de controle-organen, zijn beperkt tot de
verwezenlijking van de in dit hoofdstuk omschreven doelstellingen.

De controle mag zich niet uitstrekken tot materialen bestemd voor defensie-
doeleinden, welke voor die doeleinden in bijzondere bewerking zijn of welke na die
bewerking, krachtens een operatieplan, in een militaire inrichting worden geplaatst
of opgeslagen.

ARTIKEL 85

Indien nicuwe omstandigheden zulks noodzakelijk zouden maken, kan de
in dit hoofdstuk bepaalde wijze van uitoefening van de controle door de Raad met
eenparigheid van stemmen worden aangepast op voorstel van de Commissie en na
raadpleging van de Vergadering; het initiatief daartoe kan van een Lid-Staat of van
de Commissie uitgaan. De Commissie is gehouden elk verzoek van een Lid-Staat in
behandeling te nemen.
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Hoofdstuk VIII

REGELING VAN HET EIGENDOMSRECHT

ARTIKEL 86

De bijzondere splijtstoffen zijn eigendom van de Gemeenschap.

Het eigendomsrecht van de Gemeenschap strekt zich uit tot alle bijzondere

splijtstoffen die zijn voortgebracht of ingevoerd door een Lid-Staat, een persoon of

een onderneming, en die onderworpen zijn aan de veiligheidscontrole bepaald in

hoofdstuk VII.

ARTIKEL 87

De Lid-Staten, personen of ondernemingen hebben op de op regelmatige

wijze in hun bezit gekomen bijzondere splijtstoffen het meest uitgebreide recht tot

gebruik en verbruik, onder voorbehoud van de verplichtingen welke voor hen

voortvloeien uit de bepalingen van dit Verdrag, met name wat de veiligheidscontrole,

het aan het Agentschap toegekende optierecht en de gezondheidsbescherming

betreft.

ARTIKEL 88

Het Agentschap houdt namens de Gemeenschap een bijzondere administratie

bij, genaamd ,,Financi~le administratie van de bijzondere splijtstoffen".

ARTIKEL 89

1. In de financi~le administratie van de bijzondere splijtstoffen

a) wordt in het credit van de Gemeenschap en in het debet van de begunstigde

Lid-Staat, persoon of onderneming de waarde geboekt van de bijzondere splijtstoffen

die ter beschikking zijn gelaten of gesteld van die Staat, van die persoon of van die

onderneming;



1958 Nations Unies - Recuei des Traitis 307

b) wordt in het debet van de Gemeenschap en in het credit van de leverende
Lid-Staat, persoon of onderneming, de waarde geboekt van de door die Staat,
persoon of onderneming voortgebrachte of ingevoerde bijzondere splijtstoffen die
eigendom van de Gemeenschap worden. Een soortgelijke boeking wordt verricht
wanneer een Lid-Staat, een persoon of een onderneming aan de Gemeenschap
bijzondere splijtstoffen teruggeeft die voorheen ter beschikking van die Staat,
persoon of onderneming waren gelaten of gesteld.

2. De veranderingen, die zich in de waarde van de hoeveelheden bijzondere
splijtstoffen voordoen, worden in de administratie op zodanige wijze weergegeven,
dat deze geen aanleiding kunnen geven tot enigerlei verlies of winst voor de Ge-
meenschap. Eventuele winsten of verliezen komen ten bate of ten laste van de
houders.

3. De uit de hierboven vermelde verrichtingen voortvloeiende saldi zijn op
verzoek van de crediteur onmiddellijk opeisbaar.

4. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt het Agentschap als een onder-
neming beschouwd wat betreft de verrichtingen voor eigen rekening.

ARTIKEL 90

Indien nieuwe omstandigheden zulks noodzakelijk zouden maken, kunnen
de bepalingen van dit hoofdstuk betreffende het eigendomsrecht van de Gemeen-
schap door de Raad met eenparigheid van stemmen worden aangepast op voorstel
van de Commissie en na raadpleging van de Vergadering; het initiatief daartoe kan
van een Lid-Staat of van de Commissie uitgaan. De Commissie is gehouden elk
verzoek van een Lid-Staat in behandeling te nemen.

ARTIKEL 91

Het eigendomsrecht, dat van toepassing is op alle voorwerpen, materialen en
goederen die krachtens dit hoofdstuk niet in eigendom toebehoren aan de Gemeen-
schap, wordt geregeld door de wetgeving van elke Lid-Staat.
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Hoofdstuk IX

DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT OP HET GEBIED

VAN DE KERNENERGIE

ARTIKEL 92

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de goederen en
produkten, die voorkomen op de lijsten die als bijlage IV aan dit Verdrag zijn

gehecht.

Deze lijsten kunnen op initiatief van de Commissie of van een Lid-Staat door
de Raad op voorstel van de Commissie worden gewijzigd.

ARTIKEL 93

Een jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag schaffen de Lid-Staten
onderling alle douanerechten op de in- en uitvoer, of heffingen van gelijke werking
en elke kwantitatieve beperking van de in- en uitvoer af:

a) voor de op de lijsten A' en A' voorkomende produkten,

b) voor de op lijst B voorkomende produkten, voor zover hiervoor een
gemeenschappelijk douanetarief geldt en deze produkten worden begeleid door een
door de Commissie afgegeven certificaat, waaruit blijkt dat zij bestemd zijn voor

doeleinden op het gebied van de kernenergie.

De niet-Europese grondgebieden, welke vallen onder de rechtsmacht van een
Lid-Staat, kunnen echter in- en uitvoerrechten of heffingen van gelijke werking met
een uitsluitend fiscaal karakter blijven heffen. De hoogte en de wijze van heffing
dezer rechten en heffingen mogen geen discriminatie teweegbrengen tussen deze

Staat en de overige Lid-Staten.

ARTIKEL 94

De Lid-Staten stellen een gemeenschappelijk douanetarief vast overeen-

komstig de volgende bepalingen:
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a) voor de produkten voorkomende op lijst A' wordt het gemeenschappelijk
douanetarief vastgesteld op het peil van het laagste tarief dat op 1 januari 1957 in
een der Lid-Staten werd toegepast;

b) voor de produkten voorkomende op lijst A' neemt de Commissie alle
dienstige maatregelen, opdat ten aanzien van deze produkten binnen drie maanden
na inwerkingtreding van dit Verdrag tussen de Lid-Staten onderhandelingen worden
geopend. Ingeval voor sommige van deze produkten geen overeenstemming is
bereikt aan het einde van het eerste jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag,
stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de
Commissie de toe te passen rechten van het gemeenschappelijk douanetarief vast;

c) het gemeenschappelijk douanetarief voor de produkten voorkomende op
de lijsten A' en A' wordt toegepast vanaf het einde van het eerste jaar na inwerking-
treding van dit Verdrag.

ARTIKEL 95

De Raad kan op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen
besluiten tot vervroegde toepassing van de rechten van het gemeenschappelijk
douanetarief op die produkten voorkomende op lijst B, waarvoor een dergelijke
maatregel tot de ontwikkeling van de kernenergie binnen de Gemeenschap zou
kunnen bijdragen.

ARTIKEL 96

De Lid-Staten schaffen elke op de nationaliteit gegronde beperking van de
toegang tot gekwalificeerde arbeid op het gebied van de kernenergie af ten aanzien
van hen die de nationaliteit van een van de Lid-Staten bezitten, behoudens de beper-
kingen welke voortvloeien uit de fundamentele eisen van openbare orde, openbare
veiligheid en volksgezondheid.

Na raadpleging van de Vergadering kan de Raad met gekwalificeerde meerder-
heid van stemmen op voorstel van de Commissie, die vooraf het advies van het
Economisch en Sociaal Comit6 inwint, de richtlijnen betreffende de wijze van toe-
passing van dit artikel vaststellen.

ARTIKEL 97

Geen enkele op de nationaliteit gegronde beperking kan worden aangevoerd
tegen natuurlijke personen of rechtspersonen, naar publiek- of privaatrecht, die
onder de rechtsmacht van een Lid-Staat vallen, wanneer zij aan de bouw van in-
stallaties van wetenschappelijke of industrile aard op het gebied van de kernenergie
binnen de Gemeenschap wensen deel te nemen.
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ARTIKEL 98

De Lid-Staten nemen alle nodige maatregelen om het afsluiten van ver-

zekeringscontracten ter dekking van de atoomrisico's te vergemakkelijken.

Binnen twee jaar na inwerkingtreding van dit Verdrag stelt de Raad, na

raadpleging van de Vergadering, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op

voorstel van de Commissie, die vooraf het advies van het Economisch en Sociaal

Comit6 inwint, de richtlijnen vast betreffende de wijze van toepassing van dit artikel.

ARTIKEL 99

De Commissie kan ter vergemakkelijking van het kapitaalverkeer, bestemd

voor de financiering van de takken van industrie, vermeld in de lijst die als bijlage II

aan dit Verdrag is gehecht, alle nodige aanbevelingen doen.

ARTIKEL 100

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 het goederen-, diensten- en kapitaalverkeer, evenals de overmaking van kapitaal

en loon, toe te staan, voor zover het goederen-, diensten-, kapitaal- en personen-

verkeer tussen de Lid-Staten met toepassing van dit Verdrag is vrijgemaakt.
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Hoofdstuk X

BETREKKINGEN MET DERDEN

ARTIKEL 101

Binnen de grenzen van haar bevoegdheid kan de Gemeenschap verplichtingen

aangaan door het sluiten van akkoorden of overeenkomsten met een derde Staat, een
internationale organisatie of een onderdaan van een derde Staat.

Met het oog op deze akkoorden of overeenkomsten worden door de Commissie
onderhandelingen gevoerd volgens richtlijnen van de Raad; zij worden gesloten door
de Commissie met goedkeuring van de Raad, welke daartoe met een gekwalificeerde

meerderheid besluit.

Het onderhandelen over en het sluiten van akkoorden of overeenkomsten
welke zonder tussenkomst van de Raad en binnen de grenzen van de betreffende

begroting kunnen worden uitgevoerd, geschiedt evenwel door de Commissie, die
verplicht is de Raad daarvan op de hoogte te houden.

ARTIKEL 102

De akkoorden of overeenkomsten gesloten met een derde Staat, een inter-
nationale organisatie of een onderdaan van een derde Staat, waarbij behalve de
Gemeenschap een of meer Lid-Staten partij zijn, kunnen eerst in werking treden,
nadat alle betrokken Lid-Staten aan de Commissie hebben medegedeeld, dat de~e

akkoorden of overeenkomsten volgens de bepalingen van hun onderscheidene

nationale wetgevingen van toepassing zijn geworden.

ARTIKEL 103

De Lid-Staten zijn gehouden aan de Commissie mededeling te doen van hun
ontwerp-akkoorden of ontwerp-overeenkomsten met een derde Staat, een internatio-
nale organisatie of een onderdaan van een derde Staat, voor zover deze akkoorden

of overeenkomsten verband houden met de werkingssfeer van dit Verdrag.



312 United Nations - Treaty Series 1958

Wanneer een ontwerp-akkoord of ontwerp-overeenkomst bepalingen bevat
welke een beletsel vormen voor de toepassing van dit Verdrag, richt de Commissie

haar opmerkingen tot de betrokken Staat binnen een termijn van een maand na de
ontvangst van de mededeling welke haar is gedaan.

Deze Staat kan bet ontworpen akkoord of de ontworpen overeenkomst niet

sluiten dan na de bezwaren van de Commissie te hebben opgeheven of zich te hebben
geschikt naar de uitspraak die het Hof van Justitie op zijn verzoek onverwijld heeft
gedaan ten aanzien van de verenigbaarheid der ontworpen clausules met de be-
palingen van dit Verdrag. Het verzoek kan bij het Hof van Justitie worden ingediend
op ieder tijdstip nadat de Staat de opmerkingen van de Commissie heeft ontvangen.

ARTIKEL 104

Geen persoon of onderneming die na de inwerkingtreding van dit Verdrag
akkoorden of overeenkomsten met een derde Staat, een internationale organisatie of
een onderdaan van een derde Staat sluit of verlengt, kan zich op deze akkoorden of
overeenkomsten beroepen ten einde zich te onttrekken aan de hun door dit Verdrag
opgelegde verplichtingen.

Iedere Lid-Staat neemt alle maatregelen welke hij noodzakelijk oordeelt om
aan de Commissie, op haar verzoek, mededeling te doen van alle inlichtingen be-

treffende de akkoorden of overeenkomsten die na de inwerkingtreding en binnen de
werkingssfeer van dit Verdrag door enige persoon of onderneming gesloten worden

met een derde Staat, een internationale organisatie of een onderdaan van een derde
Staat. De Commissie kan deze mededeling. uitsluitend verlangen om na te gaan of

deze akkoorden of overeenkomsten geen clausules bevatten welke een beletsel
vormen voor de toepassing van dit Verdrag.

Op verzoek van de Commissie spreekt het Hof van Justitie zich uit over de

verenigbaarheid van deze akkoorden of overeenkomsten met de bepalingen van dit
Verdrag.

ARTIKEL 105

De bepalingen van dit Verdrag kunnen niet worden ingeroepen tegen de

uitvoering van akkoorden of overeenkomsten die een Lid-Staat, een persoon of een
onderneming v66r de inwerkingtreding van dit Verdrag heeft gesloten met een derde
Staat, een internationale organisatie of een onderdaan van een derde Staat, indien
van deze akkoorden of overeenkomsten uiterlijk dertig dagen na de inwerkingtreding
van dit Verdrag aan de Commissie mededeling is gedaan.
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Nochtans kunnen akkoorden of overeenkomsten die een persoon of een
onderneming tussen de ondertekening en de inwerkingtreding van dit Verdrag heeft
gesloten met een derde Staat, een internationale organisatie of een onderdaan van een
derde Staat, niet worden ingeroepen tegen dit Verdrag, indien naar bet oordeel van
bet Hof van Justitie, dat op verzoek van de Commissie uitspraak doet, de bedoeling
zich aan de bepalingen van dit Verdrag te onttrekken voor een van beide partijen
een der doorslaggevende beweegredenen tot bet aangaan van bet akkoord of de
overeenkomst is geweest.

ARTIKEL 106

De Lid-Staten die v66r de inwerkingtreding van dit Verdrag met derde
Staten akkoorden hebben gesloten betreffende de samenwerking op bet gebied van
de kernenergie, zijn gehouden te zamen met de Commissie de noodzakelijke onder-
handelingen te voeren met deze derde Staten, ten einde de rechten en verplichtingen
welke uit deze akkoorden voortvloeien voor zover zulks mogelijk is te doen over-
nemen door de Gemeenschap.

leder nieuw akkoord dat uit deze onderhandelingen voortvloeit behoeft de
toestemming van de Lid-Staat of Lid-Staten welke de bovenbedoelde akkoorden
hebben ondertekend, alsook de goedkeuring van de Raad, die met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen besluit.
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DERDE TITEL

Bepalingen inzake de instellingen

Hoofdstuk I

DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP

Afdeiing I

De Vergadering

ARTIKEL 107

De Vergadering, bestaande uit vertegenwoordigers van de volkeren van de

Staten die in de Gemeenschap zijn verenigd, oefent de haar door dit Verdrag ver-
leende bevoegdheden om te beraadslagen en te besluiten, alsmede om toezicht uit

te oefenen, uit.

ARTIKEL 108

1. De Vergadering bestaat uit afgevaardigden die de Parlementen uit hun

midden aanwijzen volgens de door iedere Lid-Staat vastgestelde procedure.

2. Het aantal afgevaardigden is als volgt vastgesteld:

Belgi6 .................
Duitsland ..............
Frankrijk ..............
Italii ..................
Luxemburg .............
Nederland ..............

3. De Vergadering stelt ontwerpen op voor het houden van rechtstreekse
algemene verkiezingen volgens een in alle Lid-Staten eenvormige procedure.
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De Raad stelt met eenparigheid van stemmen de desbetreffende bepalingen
vast, waarvan hij de aanneming door de Lid-Staten, overeenkomstig hun onder-
scheidene grondwettelijke bepalingen, aanbeveelt.

ARTIKEL 109

De Vergadering houdt jaarlijks een zitting. Zij komt van rechtswege de derde
dinsdag van oktober bijeen.

De Vergadering kan in buitengewone zitting bijeenkomen op verzoek van de
meerderheid harer leden, van de Raad of van de Commissie.

ARTIKEL 110

De Vergadering kiest uit haar midden haar voorzitter en haar bureau.

De leden van de Comrnissie kunnen alle vergaderingen bijwonen en worden
op hun verzoek in naam van de Commissie gehoord.

De Commissie antwoordt mondeling of schriftelijk op de haar door de Ver-
gadering of door de leden daarvan gestelde vragen.

De Raad wordt door de Vergadering gehoord volgens de bepalingen, welke
hij in zijn reglement van orde vaststelt.

ARTIKEL 111

Voor zover in dit Verdrag niet anders is bepaald, besluit de Vergadering met
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Het reglement van orde bepaalt het quorum.

ARTIKEL 112

De Vergadering stelt haar reglement van orde vast bij meerderheid van
stenmen van haar leden.

De handelingen van de Vergadering worden overeenkomstig de bepalingen
van dat reglement bekendgemaakt.
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ARTIKEL 113

De Vergadering beraadslaagt in. openbare zitting over het algemene jaar-
verslag, dat haar door de Commissie wordt voorgelegd.

ARTIKEL 114

Wanneer aan de Vergadering een motie van afkeuring betreffende het beleid
van de Commissie wordt voorgelegd, kan de Vergadering 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 afkeuring is aangenomen met een meerderheid van twee
derden der uitgebrachte stemmen en tevens bij meerderheid van de leden der
Vergadering, moeten de leden van de Commissie gezamenlijk aftreden. Zij blijven
de lopende zaken behartigen tot in hun vervanging is voorzien overeenkomstig
artikel 127.

Afdeling II

De Raad

ARTIKEL 115

De Raad oefent zijn beslissingsbevoegdheid en zijn overige bevoegdheden uit
overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag.

Hij neemt alle maatregelen die tot zijn bevoegdheid behoren ten einde het
optreden van de Lid-Staten en van de Gemeenschap te cobrdineren.

ARTIKEL 116

De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten. Iedere regering
vaardigt een van haar leden af.

Het voorzitterschap wordt door de leden van de Raad in de alfabetisehe volg-
orde der Lid-Staten bij toerbeurt uitgeoefend voor de tijd van zes maanden.
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ARTIKEL 117

De Raad wordt door zijn voorzitter, op diens initiatief, op initiatief van een
van zijn leden of van de Commissie, in vergadering bijeengeroepen.

ARTIKEL 118

1. Voor zover in dit Verdrag niet anders is bepaald, neemt de Raad zijn besluiten
met volstrekte meerderheid van stemmen van zijn leden.

2. Voor de besluiten van de Raad, waarvoor een gekwalificeerde meerderheid is
vereist, worden de stemmen der leden als volgt gewogen:

BelgiE ................. 2

Duitsland .............. 4
Frankrijk .............. 4
Itali .................. 4
Luxemburg ............. 1
Nederland .............. 2

De besluiten komen tot stand wanneer zij ten minste

- twaalf stemmen hebben verkregen, ingeval zij krachtens dit Verdrag
moeten worden genomen op voorstel van de Commissie,

- twaalf stemmen hebben verkregen waarbij ten minste vier leden voor-
stemmen, in de overige gevallen.

3. Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt
geen beletsel voor het aannemen der besluiten van de Raad waarvoor eenparigheid
van stemmen is vereist.

ARTIKEL 119

Wanneer op grond van dit Verdrag een besluit van de Raad wordt genomen
op voorstel van de Commissie, kan de Raad slechts met eenparigheid van stemmen
een besluit nemen dat van dit voorstel afwijkt.

Zolang de Raad geen besluit heeft genomen, kan de Commissie haar oor-
spronkelijk voorstel wijzigen, met name ingeval de Vergadering omtrent dit voorstel
is geraadpleegd.
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ARTIKEL 120

Ieder lid van de Raad kan slechts door 66n ander lid worden gemachtigd om
namens hem te stemmen.

ARTIKEL 121

De Raad stelt zijn reglement van orde vast.

Dit reglement kan voorzien in de oprichting van een comit6 samengesteld
uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten. De Raad bepaalt de taak en de bevoegd-
heid van dit comit6.

ARTIKEL 122

De Raad kan de Commissie verzoeken, alle studies die hij wenselijk acht ter
verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen te verrichten en hem alle
ter zake dienende voorstellen te doen.

ARTIKEL 123

De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen 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.
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Afdeltng III

De Commissie

ARTIKEL 124

Ten einde de ontwikkeling van de kernenergie binnen de Gemeenschap te
verzekeren

- ziet de Commissie toe op de toepassing zowel van de bepalingen van dit
Verdrag als van de bepalingen welke de instellingen krachtens dit Verdrag vaststellen,

- doet de Commissie aanbevelingen of brengt zij adviezen uit op de in dit

Verdrag omschreven gebieden, indien het Verdrag dit uitdrukkelijk voorschrijft of

indien zij het noodzakelijk acht,

- heeft de Commissie een eigen beslissingsbevoegdheid en werkt zij mede

aan de totstandkoming van de handelingen van de Raad en van de Vergadering
overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag,

- oefent de Commissie de bevoegdheden uit welke de Raad haar verleent

ter uitvoering van de regels die hij stelt.

ARTIKEL 125

Jaarlijks, ten minste 6n maand voor de opening van de zitting van de Ver-

gadering, publiceert de Commissie een algemeen verslag over de werkzaamheden
van de Gemeensehap.

ARTIKEL 126

1. De Commissie bestaat uit vijf leden van verschillende nationaliteit, die op

grond van hun algemene bekwaamheid in verband met het bijzondere doel van dit

Verdrag worden gekozen en die alle waarborgen voor onafliankelijkheid 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.
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2. De leden van de Commissie oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit in

het algemeen belang van de Gemeenschap.

Bij de vervulling van hun plichten 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. edere 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 ambts-
aanvaarding 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
het recht op pensioen of van andere, daarvoor in de plaats tredeide voordelen kan
uitspreken.

ARTIKEL 127

De leden van de Commissie worden in onderlinge overe.enstemming door de
regeringen der Lid-Staten benoemd.

Hun mandaat duurt vier jaar. Zij zijn herbenoembaar.

ARTIKEL 128

Behalve door periodieke vervanging of door overlijden eindigt de ambts-
vervulling van een lid van de Commissie door vrijwillig ontslag of ontslag ambtshalve.

De betrokkene wordt vervangen voor de verdere duur van het mandaat. De
Raad kan met eenparigheid van stemmen vaststelen dat er geen reden voor ver-
vanging is.

Behoudens in geval van ontslag ambtshalve als bepaald in artikel 129, blijven
de leden van de Commissie in functie totdat in hun vervanging is voorzien.
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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 tekort geschoten, door het Hof van Justitie van zijn ambt ontheven worden

verklaard.

In zodanig geval kan de Raad hem met eenparigheid van stemmen, bij wijze

van voorlopige maatregel, in zijn ambt schorsen en in zijn vervanging voorzien, totdat

het Hof van Justitie zich heeft uitgesproken.

Op verzoek van de Raad of van de Commissie kan het Hof van Justitie hem,

bij wijze van voorlopige maatregel, in zijn ambt schorsen.

ARTIKEL 130

De voorzitter en de vice-voorzitter van de Commissie worden voor twee jaar

aangewezen uit haar leden op dezelfde wijze als is bepaald voor de benoeming van de

leden van de Commissie. Zij zijn herbenoembaar.

Behalve in geval van een algehele vernieuwing, geschiedt de aanwijzing na

raadpleging van de Commissie.

In geval van ontslag of overlijden worden de voorzitter en de vice-voorzitter

voor de verdere duur van hun mandaat vervangen overeenkomstig de bepalingen

van de eerste alinea.

ARTIKEL 131

De Raad en de Commissie raadplegen elkaar en regelen 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 zullen

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.
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ARTIKEL 133

De Raad kan met eenparigheid van stemmen goedvinden dat de regering
van een Lid-Staat bij de Commissie een bevoegde vertegenwoordiger accrediteert,
belast met de zorg voor een permanente verbinding.

ARTIKEL 134

1. Bij de Commissie wordt een Wetenschappelijk en Technisch Comit6 van
raadgevende aard ingesteld.

Het ComitA moet worden geraadpleegd in de door dit Verdrag bepaalde
gevallen. Het kan worden geraadpleegd in alle gevallen waarin de Commissie dit
gewenst acht.

2. Het Comit6 bestaat uit twintig leden, benoemd door de Raad na raadpleging
van de Commissie.

De leden van het Comit6 worden in hun persoonlijke hoedanigheid benoemd
voor de tijd van vijf jaar. Zij zijn herbenoembaar. Zij mogen niet gebonden zijn
door enig imperatief mandaat.

Het Wetenschappelijk en Technisch Comit6 wijst ieder jaar uit zijn leden zijn
voorzitter en zijn bureau aan.

ARTIKEL 135

De Commissie kan een ieder raadplegen en alle studiecomit6s instellen
noodzakelijk voor de vervulling van haar taak.

Afdeling IV

Het Hof van Justitie

ARTIKEL 136

Het Hof van Justitie verzekert de eerbiediging van het recht bij de uitlegging
en toepassing van dit Verdrag.
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ARTIKEL 137

Het Hof van Justitie bestaat uit zeven 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 overeen-
komstig de bepalingen van een daartoe opgesteld reglement hetzij bepaalde maat-
regelen van onderzoek te nemen, hetzij bepaalde soorten van zaken te bereehten.

In alle zaken die aanhangig zijn gemaakt door een Lid-Staat of door een
instelling van de Gemeensehap, alsmede in alle krachtens artikel 150 aan het Hof
voorgelegde prejudicile geschillen, beslist het Hof van Justitie in voltallige zitting.

Indien het Hof van Justitie zulks verzoekt, kan de Raad met eenparigheid -van
stemmen het aantal rechters verhogen en de tweede en de derde alinea van dit
artikel alsmede de tweede alinea van artikel 139 voor zover nodig aanpassen.

ARTIKEL 138

Het Hof van Justitie wordt bijgestaan door twee advocaten-generaal.

De advocaat-generaal heeft tot taak, in het openbaar in volkomen onpartijdig-
heid en onafhankelijkheid met redenep omklede conclusies te nemen aangaande
zaken welke aan het Hof van Justitie zijn voorgelegd, ten einde dit terzijde te staan
bij de vervulling van zijn taak, gelijk deze is omschreven in artikel 136.

Indien het Hof van Justitie zulks verzoekt, kan de Raad met eenparigheid
van stemmen het aantal advocaten-generaal verhogen en de derde alinea van artikel
139 voor zover nodig aanpassen.

ARTIKEL 139

De rechters en de advocaten-generaal, gekozen uit personen die alle waar-
borgen voor onafbankelijkheid bieden en aan alle gestelde eisen voldoen om in
hun onderseheidene landen de hoogste rechterlijke ambten te bekleden, of die
bekend staan als kundige rechtsgeleerden, worden in onderlinge overeenstemming
door de regeringen van de Lid-Staten voor zes jaar benoemd.

Om de drie jaar vindt een gedeeltelijke vervanging van de rechters plaats.
Deze heeft beurtelings betrekking op drie en op vier rechters. De drie rechters die
aan het einde van de eerste periode van drie jaar moeten aftreden, worden door het
lot aangewezen.



324 United Nations - Treaty Series 1958

Om de drie jaar vindt een gedeeltelijke vervanging van de advocaten-generaal
plaats. De advocaat-generaal die aan het einde van de eerste periode van drie jaar
moet aftreden, wordt door het lot aangewezen.

De aftredende rechters en advocaten-generaal zijn herbenoembaar.

De rechters kiezen uit hun midden voor drie jaar de president van het Hof
van Justitie. Hij is herkiesbaar.

ARTIKEL 140

Het Hof van Justitie benoemt zijn griffier en bepaalt diens positie.

ARTIKEL 141

Indien de Commissie van oordeel is dat een Lid-Staat een van de krachtens
dit Verdrag op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen, brengt zij dien-
aangaande een met redenen omkleed advies uit, na deze Staat in de gelegenheid te
hebben gesteld zijn opmerkingen te maken.

Indien de betrokken Staat dit advies niet binnen de door de Commissie vast-
gestelde termijn opvolgt, kan de Commissie de .zaak aanhangig maken bij het Hof
van Justitie.

ARTIKEL 142

Ieder van de Lid-Staten kan zich wenden tot het Hof van Justitie, indien hij
van mening is dat een andere Lid-Staat een van de krachtens dit Verdrag op hem
rustende verplichtingen niet is nagekomen.

Voordat een Lid-Staat tegen een andere Lid-Staat een klacht indient op grond
van een beweerde schending van de verplichtingen welke krachtens dit Verdrag op
deze laatste rusten, moet hij deze klacht aan de Commissie voorleggen.

De Commissie brengt een met redenen omkleed advies uit nadat aan de
betrokken Staten de gelegenheid is gegeven om over en weer schriftelijk en monde-
ling opmerkingen te maken.

Indien de Commissie binnen drie maanden na indiening van de klacht geen
Advies heeft uitgebracht, kan desniettemin de klacht bij het Hof van Justitie worden
ingediend.
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ARTIKEL 143

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.

ARTIKEL 144

Het Hof van Justitie oefent volledige rechtsmacht uit ten aanzien van

a) het beroep, ingesteld op grond van artikel 12, om passende voorwaarden
te doen vaststellen voor de verlening van licenties en sub-licenties door de
Commissie;

b) het beroep, ingesteld door personen of ondernemingen tegen de sancties
die hun zijn opgelegd door de Commissie op grond van artikel 83.

ARTIKEL 145

Indien de Commissie meent dat een persoon of een onderneming zich schuldig
heeft gemaakt aan een schending van dit Verdrag op welke schending de bepalingen
van artikel 83 niet van toepassing zijn, verzoekt zij de Lid-Staat waaronder die
persoon of die onderneming ressorteert, ter zake van deze schending maatregelen
te nemen op grond van zijn nationale wetgeving.

Indien de betrokken Staat op dit verzoek, binnen de door de Commissie
gestelde termijn, geen maatregelen neemt, kan de Commissie zich tot het Hof van
Justitie wenden ten einde de aan de betrokken persoon of onderneming verweten
schending te doen vaststellen.

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. Te
dien einde is het 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.

edere 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 het geval, van de dag van bekendmaking van de hande-
ling, van die van kennisgeving aan de verzoeker of, bij gebreke daarvan, van de dag
waarop de verzoeker van de handeling heeft kennis gekregen.

ARTIKEL 147

Indien het beroep gegrond is, wordt de betwiste handeling door het Hof van
Justitie nietig verklaard.

Wat echter de verordeningen betreft, wijst het Hof van Justitie, zo het dit
nodig oordeelt, die gevolgen van de vernietigde verordening aan, welke als gehand-
haafd moeten worden beschouwd.

ARTIKEL 148

Ingeval de Raad of de Commissie, in strijd met dit Verdrag, nalaat een besluit
te nemen, kunnen de Lid-Staten en de overige instellingen van de Gemeenschap
zich wenden tot het Hof van Justitie om deze schending te doen vaststellen.

Dit beroep is slechts ontvankelijk indien de betrokken instelling vooraf tot
handelen is uitgenodigd. Indien deze instelling na twee maanden, te rekenen van de
uitnodiging, haar standpunt nog niet heeft bepaald, kan het beroep worden ingesteld
binnen een nieuwe termijn van twee maanden.

Iedere 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.

ARTIKEL 149

De instelling welke de vernietigde handeling heeft verricht of welker nalatig-
beid strijdig met dit Verdrag is verklaard, is gehouden de maatregelen te nemen,
welke nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie.

Deze verplichting geldt onverminderd die, welke kan voortvloeien uit de
toepassing van de tweede alinea van artikel 188.
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ARTIKEL 150

Het Hof van Justitie is bevoegd, bij wijze van prejudicide beslissing, een
uitspraak te doen

a) over de uitlegging van dit Verdrag,

b) over de geldigheid en de uitlegging van de door de instellingen van de

Gemeenschap verrichte handelingen,

c) over de uitlegging van de statuten van bij besluit van de Raad ingestelde
organen voor zover in die statuten niet anders is bepaald.

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 ver-
zoeken 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.

ARTIKEL 151

Het Hof van Justitie is bevoegd kennis te nemen van geschillen over de ver-

goeding van de in de tweede alinea van artikel 188 bedoelde schade.

ARTIKEL 152

Het Hof van Justitie is bevoegd, uitspraak te doen in elk geschil tussen de

Gemeenschap en haar personeelsleden, binnen de grenzen en onder de voorwaarden
vastgesteld in het statuut of voortvloeiende uit de regeling welke voor hen toe-
passelijk is.

ARTIKEL 153

Het Hof van Justitie is bevoegd, uitspraak te doen krachtens een arbitrage-

beding vervat in een door of namens de Gemeenschap gesloten publiekrechtelijke
of privaatrechtelijke overeenkomst.
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ARTIKEL 154

Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te doen in elk geschil tussen Lid-
Staten dat met de materie van dit Verdrag verband houdt, indien dit geschil hem
krachtens een compromis wordt voorgelegd.

ARTIKEL 155

Behoudens de bevoegdheid die bij dit Verdrag aan het Hof van Justitie wordt
verleend, zijn de geschillen waarin de Gemeenschap partij is, niet uit dien hoofde
onttrokken aan de bevoegdheid van de nationale rechterlijke instanties.

ARTIKEL 156

Tedere partij kan, ook al is de in de derde alinea van artikel 146 bedoelde
termijn verstreken, naar aanleiding van een geschil waarbij een verordening van de
Raad of van de Commissie in het geding is, de in de eerste alinea van artikel 146
bedoelde middelen aanvoeren om voor het Hof van Justitie de niet-toepasselijkheid
van deze verordening in te roepen.

ARTIKEL 157

Voor zover in dit Verdrag niet anders wordt bepaald, heeft een bij het Hof
van Justitie ingesteld beroep geen schorsende werking. Het Hof van Justitie kan
echter, indien het van oordeel is dat de omatandigheden zulks vereisen, opschorting
van de uitvoering van de bestreden bandeling gelasten.

ARTIKEL 158

Het Hof van Justitie kan in zaken welke bij dit college aanhangig zijn
Sgemaakt, de noodzakelijke voorlopige maatregelen gelasten.



1958 Nations Unies - Recuei des Traitis 329

ARTIKEL 159

De arresten van het Hof van Justitie zijn uitvoerbaar overeenkomstig de
bepalingen van artikel 164.

ARTIKEL 160

Het Statuut van het Hof van Justitie wordt vastgesteld bij een afzonderlijk
protocol.

Het Hof van Justitie stelt zijn reglement voor de procesvoering vast, dat met
eenparigheid van stemmen door de Raad moet worden goedgekeurd.
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Hoofdstuk II

BEPALINGEN WELKE VERSCHEIDENE INSTELLINGEN
GEMEEN HEBBEN

ARTIKEL 161

Voor de vervulling van hun taak stellen de Raad en de Commissie verorde-

ningen en richtlijnen vast, geven beschikkingen en brengen aanbevelingen of

adviezen uit, onder de in dit Verdrag vervatte voorwaarden.

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 het te bereiken resultaat voor elke

Lid-Staat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegd-

heid 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.

ARTIKEL 162

De verordeningen, richtlijnen en beschikkingen van de Raad en van de

Commissie worden met redenen omkleed en verwijzen naar de voorstellen of ad-

viezen welke krachtens dit Verdrag moeten worden gevraagd.

ARTIKEL 163

De verordeningen worden bekendgemaakt in het Publikatieblad van de

Gemeenschap. Zij treden in werking op de in de verordeningen bepaalde datum of,

bij gebreke daarvan, op de twintigste dag volgende op die van hun bekendmaking.



1958 Nations Unies - Recueil des Traites 331

Van de richtlijnen en de beschikkingen wordt kennis gegeven aan hen tot
wie zij zijn gericht; zij worden door deze kennisgeving van kracht.

ARTIKEL 164

De tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen van burgerlijke rechts-
vordering die van kracht zijn in de Staat op wiens grondgebied zij plaatsvindt. De
formule van tenuitvoerlegging wordt, zonder andere controle dan de verificatie van
de authenticiteit van de titel, aangebracht door de nationale autoriteit die door de
regering van elke Lid-Staat daartoe wordt aangewezen. Van die aanwijzing geeft zij
kennis aan de Commissie, het Hof van Justitie en de Arbitrage-Commissie ingesteld
krachtens artikel 18.

Nadat de bedoelde formaliteiten op verzoek van de belanghebbende zijn
vervuld, kan deze de tenuitvoerlegging volgens de nationale wetgeving voortzetten
door zich rechtstreeks te wenden tot de bevoegde instantie.

De tenuitvoerlegging kan niet worden geschorst dan krachtens een beschik-
king van het Hof van Justitie. Evenwel behoort het toezicht op de regelmatigheid
van de wijze van tenuitvoerlegging tot de bevoegdheid van de nationale rechterlijke
instanties.
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Hoofdstuk III

HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMIT]

ARTIKEL 165

Er wordt een Economisch en Sociaal Comit6 van raadgevende aard ingesteld.

Het Comit6 bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende sectoren van
bet economische en sociale leven.

ARTIKEL 166

Het aantal leden van bet Comit6 is als volgt vastgesteld:

Belgi6 ................. 12
Duitsland .............. 24
Frankrijk .............. 24
Itali .................. 24
Luxemburg ............. 5
Nederland .............. 12

De leden van bet Comit6 worden door de Raad met eenparigheid van stemmen
voor vier jaar benoemd. Zij zijn herbenoembaar.

De leden worden benoemd in hun persoonlijke hoedanigheid en mogen niet
gebonden zijn door enig imperatief mandaat.

ARTIKEL 167

1. Met het oog op de benoeming van de leden van het Comit6, zendt elke Lid-
Staat aan de Raad een lijst waarop tweemaal zoveel kandidaten voorkomen als er
zetels toegekend zijn voor zijn onderdanen.
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Bij de samenstelling van het Comit6 moet rekening worden gehouden met de
noodzaak, aan de verschillende sectoren van het economische en sociale leven een
passende vertegenwoordiging te verzekeren.

2. De Raad raadpleegt de Commissie. Hij kan de mening vragen van de Europese
organisaties die representatief zijn voor de verschillende economische en sociale
sectoren welke belang hebben bij de activiteit van de Gemeenschap.

ARTIKEL 168

Het Comit6 kiest, voor een periode van twee jaar, uit zijn midden zijn voor-
zitter en zijn bureau.

Het stelt zijn reglement van orde vast en onderwerpt dit aan de goedkeuring
van de Raad; deze goedkeuring dient met eenparigheid van stemmen te worden
gegeven.

Het Comit6 wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen op verzoek van de
Raad of van de Commissie.

ARTIKEL 169

Het Comit6 kan in gespecialiseerde afdelingen worden ingedeeld.

De gespecialiseerde afdelingen verrichten hun werkzaamheden binnen het
raam van de algemene bevoegdheden van het Comit6. De gespecialiseerde afdelingen
kunnen niet buiten het Comit6 om worden geraadpleegd.

Binnen het Comit6 kunnen voorts sub-comit6s worden ingesteld om over
bepaalde onderwerpen of op bepaalde gebieden ontwerp-adviezen op te stellen, welke
ter bespreking aan het Comit6 moeten worden voorgelegd.

Het reglement van orde stelt de wijze van samenstelling en de bevoegdheden
van de gespecialiseerde afdelingen en van de sub-comit6s vast.

ARTIKEL 170

Het Comit6 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 gevaUen waarin zij het wenselijk oordelen.
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Indien de Raad of de Commissie zulks noodzakelijk acht, stellen zij aan
het Comit6 een termijn voor het uitbrengen van advies; deze termijn mag niet korter
zijn dan tien dagen, te rekenen van het tijdstip waarop de mededeling aan de voor-
zitter werd gericht. Na afloop van de gestelde termijn kan worden gehandeld zonder
het advies af te wachten.

Het advies van het Comit6 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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VIERDE TITEL

Financif1e bepalingen
ARTIKEL 171

1. Alle ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschap, behalve die van het
Agentschap en van de Gemeenschappelijke Ondernemingen, moeten voor elk
begrotingsjaar worden geraamd; zij moeten worden opgenomen hetzij in de huis-
houdelijke begroting hetzij in de begroting voor onderzoek en investeringen.

De ontvangsten en uitgaven van elke begroting moeten in evenwicht zijn.

2. De ontvangsten en uitgaven van het Agentschap, dat volgens commercile
beginselen zal werken, zullen op een afzonderlijke staat worden begroot.

De voorwaarden betreffende de raming, de uitvoering en de controle op deze
ontvangsten en uitgaven worden, met inachtneming van de statuten van het Agent-
schap, geregeld in een ter uitvoering van artikel 183 vastgesteld financieel reglement.

3. De op ieder dienstjaar betrekking hebbende ramingen van ontvangsten en
uitgaven alsmede de verlies- en winstrekeningen en de balansen der Gemeen-
schappelijke Ondernemingen worden medegedeeld aan de Commissie, de Raad en
de Vergadering, overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de statuten van deze
Ondernemingen.

ARTIKEL 172

1. De ontvangsten van de huishoudelijke begroting omvatten, onverminderd
andere lopende ontvangsten, de financile bijdragen van de Lid-Staten, vastgesteld
overeenkomstig de volgende verdeelsleutel:

Belgi6 .................. 7,9
Duitsland ............... 28
Frankrijk ............... 28
Itali6 ................... 28
Luxemburg .............. 0,2
Nederland ............... 7,9

2. De ontvangsten van de begroting voor onderzoek en investeringen omvatten,
onverminderd andere eventuele middelen, de financile bijdragen van de Lid-Staten,
vastgesteld overeenkomstig de volgende verdeelsleutel:
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BelgiR .................. 9,9
Duitsland ............... 30
Frankrijk ............... 30
Itali6 ................... 23
Luxemburg .............. 0,2
Nederland ............... 6,9

3. De verdeelsleutels kunnen door de Raad met eenparigheid van stemmen

worden gewijzigd.

4. De leningen ter financiering van het onderzoek of van de investeringen

worden aangegaan onder de voorwaarden, die de Raad vaststelt overeenkomstig
artikel 177, lid 5.

De Gemeenschap kan leningen opnemen op de kapitaalmarkt van een Lid-

Staat in het kader van de wettelijke bepalingen, die aldaar gelden voor binnenlandse
leningen; bij ontbreken van dergelijke bepalingen in een Lid-Staat kan zulks slechts
plaatsvinden nadat deze Staat en de Commissie onderling overleg hebben gepleegd en
tot overeenstemming zijn gekomen omtrent de voorgenomen lening.

De toestemming van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat mag alleen

worden geweigerd indien ernstige storingen op de kapitaalmarkt van deze Staat zijn
te vrezen.

ARTIKEL 173

De in artikel 172 bedoelde financif1e bijdragen van de Lid-Staten kunnen

geheel of ten dele worden vervangen door de opbrengst van door de Gemeenschap
in de Lid-Staten geinde heffingen.

Hiertoe doet de Commissie voorstellen aan de Raad betreffende de grond-

slag, de wijze van vaststelling van het tarief en de wijze van heffing.

De Raad kan met eenparigheid van stemmen, na de Vergadering over deze

voorstellen te hebben geraadpleegd, de bepalingenf vaststellen, waarvan hij de aan-
neming door de Lid-Staten overeenkomstig hun onderscheidene grondwettelijke
bepalingen aanbeveelt.

ARTIKEL 174

1. De uitgaven voorkomende op de huishoudelijke begroting omvatten met

name:
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a) de administratiekosten,

b) de uitgaven die betrekking hebben op de veiligheidscontrole en de
gezondheidsbescherming.

2. De uitgaven voorkomende op de begroting voor onderzoek en investeringen
omvatten met name:

a) de uitgaven die betrekking hebben op de uitvoering van het onderzoek-
programma van de Gemeenschap,

b) de eventuele deelneming in het kapitaal en in de investeringsuitgaven van
het Agentschap,

c) de uitgaven die betrekking hebben op de uitrusting van onderwijs-
inrichtingen,

d) de eventuele deelneming aan de Gemeenschappelijke Ondernemingen en
aan bepaalde gemeenschappelijke werkzaamheden.

ARTIKEL 175

De uitgaven opgevoerd op de huishoudelijke begroting worden toegestaan
voor de duur van een begrotingsjaar, voor zover niet anders wordt bepaald in het
ter uitvoering van artikel 183 vastgestelde reglement.

Onder de voorwaarden die worden vastgesteld met toepassing van artikel
183, kunnen de kredieten welke aan het einde van het begrotingsjaar ongebruikt
zijn gebleven, worden overgedragen uitsluitend naar het eerstvolgende begrotings-
jaar, voor zover deze kredieten niet betrekking hebben op personeelsuitgaven.

De kredieten ter dekking van de buishoudelijke uitgaven worden ingedeeld in
hoofdstukken, waarin de uitgaven worden gegroepeerd naar hun aard en bestemming
en voor zover nodig onderverdeeld overeenkomstig het ter uitvoering van artikel
183 vastgestelde reglement.

De uitgaven van de Vergadering, van de Raad, van de Commissie en van het
Hof van Justitie worden als afzonderlijke afdelingen in de begroting opgenomen,
onverminderd een speciale regeling voor bepaalde gemeenschappelijke uitgaven.

ARTIKEL 176

1. De toewijzingen ten behoeve van uitgaven voor onderzoek en investeringen
omvatten, binnen de grenzen van de programma's of van betalingsbeschikkingen
die op grond van dit Verdrag eenstemmigheid van de Raad vereisen:
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a) vastleggingskredieten ter dekking van een op zich zelf staand deel, dat een

samenhangend geheel vormt,

b) betalingskredieten die de hoogste grens vormen der uitgaven welke
jaarlijks ter dekking van vastgelegde verplichtingen aangegaan krachtens a) kunnen
worden geboekt.

2. Het vervalboek van de vastgelegde verplichtingen en de betalingen wordt als

bijlage opgenomen bij de overeenkomstige ontwerp-begroting, voorgesteld door de

Commissie.

3. De kredieten ter dekking van de uitgaven voor onderzoek en investeringen

worden ingedeeld in hoofdstukken, waarin de uitgaven worden gegroepeerd naar

hun aard en bestemming en voor zover nodig onderverdeeld overeenkomstig het
ter uitvoering van artikel 183 vastgestelde reglement.

4. De beschikbare betalingskredieten worden naar het volgende dienstjaar over-

gedragen bij beschikking van de Commissie voor zover door de Raad niet anders
wordt besloten.

ARTIKEL 177

1. Het begrotingsjaar begint op 1 januari en sluit op 31 december.

2. Elke instelling van de Gemeenschap maakt een raining op van haar admini-

stratieve uitgaven. De Commissie groepeert die ramingen in een voor-ontwerp van
huishoudelijke begroting. Zij voegt daaraan een advies toe, dat afwijkende ramingen
mag inhouden. Zij bereidt bovendien het voor-ontwerp van begroting voor onderzoek
en investeringen voor.

De Commissie moet de voor-ontwerpen van begrotingen uiterlijk op 30

september van het jaar dat aan de uitvoering ervan voorafgaat, aan de Raad voor-
leggen.

De Raad raadpleegt de Commissie en, in voorkomende gevallen, de andere

betrokken instellingen telkens wanneer hij van deze voor-ontwerpen wenst af te
wijken.

3. De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de ontwerp-
begrotingen vast en zendt deze vervolgens aan de Vergadering.

De ontwerp-begrotingen moeten uiterlijk op 31 oktober van het jaar dat
voorafgaat aan de uitvoering ervan, aan de Vergadering worden voorgelegd.
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De Vergadering heeft het recht aan de Raad wijzigingen in de ontwerp-
begrotingen voor te stellen.

4. Indien de Vergadering binnen een termijn van een maand na voorlegging
van de ontwerp-begrotingen haar goedkeuring heeft verleend of indien zij geen
advies aan de Raad heeft gezonden, worden de ontwerp-begrotingen geacht definitief
te zijn vastgesteld.

Indien de Vergadering binnen die termijn wijzigingen heeft voorgesteld,
worden de aldus gewijzigde ontwerp-begrotingen aan de Raad gezonden. Deze
beraadslaagt daarover met de Commissie en, in voorkomende gevallen, met de
andere betrokken instellingen en stelt de begrotingen met gekwalificeerde meerder-
heid van stemmen definitief vast binnen de grenzen van de programma's of de
betalingsbeschikkingen die op grond van dit Verdrag door de Raad met eenparigheid
van stemmen worden vastgesteld.

5. Voor de aanvaarding van de begroting voor onderzoek en investeringen
worden de door de leden van de Raad uitgebrachte stemmen als volgt gewogen:

Belgii ................. 9
Duitsland .............. 30
Frankrijk .............. 30
Itali6 .................. 23
Luxemburg ............. 1
Nederland .............. 7

De besluiten komen tot stand, wanneer zij ten minste 67 stemmen hebben
verkregen.

ARTIKEL 178

Indien bij het begin van een begrotingsjaar de huishoudelijke begroting nog
niet is aangenomen, kunnen de uitgaven maandelijks worden verricht per hoofdstuk
of per andere afdeling, overeenkomstig de bepalingen van het ter uitvoering van
artikel 183 vastgestelde reglement, zonder dat zij een twaalfde der bij de begroting
van het vorige begrotingsjaar geopende kredieten mogen overschrijden en zonder
dat deze maatregel tot gevolg mag hebben, dat de Commissie meer dan een twaalfde
van de kredieien der in voorbereiding zijnde ontwerp-begroting ter beschikking
krijgt.

Indien bij het begin van een begrotingsjaar de begroting voor onderzoek en
investeringen niet is aangenomen, kunnen de uitgaven maandelijks worden verricht
per hoofdstuk of per andere afdeling, overeenkomstig de bepalingen van het ter
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uitvoering van artikel 183 vastgestelde reglement, zonder dat zij een twaalfde der
kredieten overeenkomende met de jaarlijkse ramingen vermeld in het vervalboek
van de betalingen met betrekking tot de vroeger goedgekeurde vastleggingskredieten,
mogen overschrijden.

De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, onder voor-
behoud dat aan de overige in de eerste en de tweede alinea gestelde voorwaarden
wordt voldaan, uitgaven van meer dan een twaalfde toestaan binnen de grenzen van
de programma's of betalingsbeschikkingen die op grond van dit Verdrag door de
Raad met eenparigheid van stemmen worden vastgesteld.

De Lid-Staten storten iedere maand bij wijze van voorschot en overeenkomstig
de voor het voorafgaande dienstjaar vastgestelde verdeelsleutels de bedragen nood-
zakelijk voor de toepassing van dit artikel.

ARTIKEL 179

De Commissie voert de begrotingen overeenkomstig de bepalingen van het
ter uitvoering van artikel 183 vastgestelde reglement uit onder haar eigen verant-
woordelijkheid en binnen de grenzen der toegekende kredieten.

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 het ter uitvoering van artikel 183 vastgestelde
reglement, kredieten overschrijven hetzij van het ene hoofdstuk naar het andere,
hetzij van de ene onderafdeling naar de andere.

ARTIKEL 180

De rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van elke begroting worden
onderzocht door een controle-commissie, welke is samengesteld uit financile
commissarissen die alle waarborgen bieden van onafhankelijkheid en welke door een
van hen wordt voorgezeten. De Raad bepaalt met eenparigheid van stemmen het
aantal commissarissen. De commissarissen en de voorzitter van de controle-com-
missie worden door de Raad met eenparigheid van stemmen voor een periode van
vijf jaar benoemd. Hun beloning wordt door de Raad met gekwalificeerde meerder-
heid van stemmen vastgesteld.

De controle, die aan de hand van bescheiden en zo nodig ter plaatse geschiedt,
heeft ten doel de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven
na te gaan en vast te stellen of een goed financieel beheer werd gevoerd. De controle-
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commissie stelt na afsluiting van elk begrotingsjaar een verslag op dat zij met
meerderheid van stemmen van haar leden aanneemt.

De Commissie legt ieder jaar aan de Raad en aan de Vergadering de reke-
ningen over het afgelopen begrotingsjaar voor welke betrekking hebben op de
uitvoering van iedere begroting, te zamen met het verslag van de controle-commissie.
Bovendien doet zij hun een financi~le balans van de activa en passiva van de
Gemeenschap toekomen.

De Raad verleent met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de Com-
missie kwijting voor de uitvoering van elke begroting. Hij doet aan de Vergadering
mededeling van zijn beschikkingen.

ARTIKEL 181

De begrotingen en de staat, bedoeld in artikel 171, leden 1 en 2, luiden in de
rekeneenheid, bepaald overeenkorfistig het ter uitvoering van artikel 183 vastgestelde
financi1e reglement.

De financi~le bijdragen, bedoeld in artikel 172, worden aan de Gemeenschap
door de Lid-Staten in hun nationale valuta ter beschikking gesteld.

De beschikbare saldi van die bijdragen worden gedfeponeerd bij de Schatkist
van de Lid-Staten of bij door hen aangewezen instellingen. Zolang deze gelden aldus
gedeponeerd zijn, behouden zij de waarde die overeenstemt met de pariteit, welke
gold op de dag van deponering ten opzichte van de in de eerste alinea bedoelde
rekeneenheid.

De beschikbare middelen kunnen worden belegd onder de voorwaArden die
tussen de Commissie en de betrokken Lid-Staat worden overeengekomen.

ARTIKEL 182

1. De Commissie kan, onder voorbehoud dat zij daarvan de bevoegde instanties
der betrokken Staten in kennis stelt, de saldi, welke zij in de valuta van een der Lid-
Staten in haar bezit heeft, overmaken in de valuta van een andere Lid-Staat, voor
zover zij gebruikt moeten worden voor de doeleinden die in dit Verdrag zijn aan-
gewezen. De Commissie vermijdt dergelijke overmakingen zoveel mogelijk, indien
zij saldi beschikbaar heeft of beschikbaar kan maken in de valuta waaraan zij"
behoefte heeft.

2. De Commissie onderhoudt de betrekkingen met elke Lid-Staat door tussen-
komst van de door deze aangewezen autoriteit. Voor de uitvoering van financile
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verrichtingen heeft zij toegang tot de centrale bank van de betrokken Lid-Staat of
tot een andere door deze Staat gemachtigde financi~le instelling.

3. Wat de uitgaven betreft, welke door de Gemeenschap moeten worden verricht
in de valuta van derde landen, legt de Commissie, voordat de begrotingen definitief
zijn vastgesteld, aan de Raad het indicatieve programma van ontvangsten en uitgaven
voor welke in de verscbillende valuta's moeten worden gedaan.

Dit programma wordt door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen goedgekeurd. Het kan in de loop van het begrotingsjaar volgens dezelfde
procedure worden gewijzigd.

4. De overdracht aan de Commissie van de deviezen van derde landen nood-
zakelijk voor het verrichten van de uitgaven voorkomende in het programma
bedoeld in lid 3, moet door de Lid-Staten geschieden volgens de in artikel 172 vast-
gestelde verdeelsleutel. De overdracht aan de Lid-Staten van door de Commissie
geinde deviezen van derde landen geschiedt volgens dezelfde verdeelsleutel.

5. De Commissie kan vrij beschikken over de deviezen van derde landen,
afkomstig van leningen die zij in die landen heeft aangegaan.

6. De Raad kan met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie
de in de voorgaande leden bepaalde deviezenregeling geheel of gedeeltelijk op het
Agentschap en op de Gemeenschappelijke Ondernemingen van toepassing verklaren
en eventueel aan de behoeften van hun werkzaamheid aanpassen.

ARTIKEL 183

De Raad, met eenparigheid van stemmen en op voorstel van de Commissie,

a) stelt de financigle reglementen vast, waarbij met name de wijze wordt
vastgesteld, waarop de begrotingen, met inbegrip van die van het Agentschap,
worden opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en verantwoor-
ding wordt gedaan en de rekeningen worden nagezien,

b) bepaalt de regels en de procedure volgens welke de bijdragen van de
Lid-Staten ter beschikking van de Commissie moeten worden gesteld,

c) stelt de regels vast en organiseert de controle betreffende de verantwoorde-
lijkheid der ordonnateurs en rekenplichtigen.
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VIJFDE TITEL

Algemene bepalingen
ARTIKEL 184

De Gemeenschap bezit rechtspersoonlijkheid.

ARTIKEL 185

In elk der Lid-Staten heeft de Gemeenschap de ruimste handelingsbevoegd-
heid welke door de nationale wetgevingen aan rechtspersonen wordt toegekend; zij
kan met name roerende en onroerende goederen verkrijgen of vervreemden en in
rechte optreden. Te dien einde wordt zij door de Commissie vertegenwoordigd.

ARTIKEL 186

De Raad stelt met eenparigheid van stemmen, in samenwerking met de
Commissie en na raadpleging van de andere betrokken instellingen, het statuut
van de ambtenaren vast, alsmede de regeling welke van toepassing is op de andere
personeelsleden van de Gemeenschap.

Na het einde van het vierde jaar, te rekenen van het tijdstip van inwerking-
treding van dit Verdrag, kunnen dat statuut en die regeling door de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na
raadpleging van de andere betrokken instellingen, worden gewijzigd.

ARTIKEL 187

Voor de vervulling van de haar opgedragen taken kan de Commissie, binnen
de grenzen en onder de voorwaarden door de Raad overeenkomstig de bepalingen
van dit Verdrag vastgesteld, alle gegevens verzamelen en alle noodzakelijke verifi-
caties verrichten.
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ARTIKEL 188

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 overeen-

komstig 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 persoonlijke aansprakelijkheid der personeelsleden jegens de Gemeen-

schap wordt geregeld bij de bepalingen welke hun statuut of de op hen toepasselijke

regeling vaststellen.

ARTIKEL 189

De zetel van de instellingen der Gemeenschap wordt in onderlinge overeen-

stemming door de regeringen der Lid-Staten vastgesteld.

ARTIKEL 190

De regeling van bet taalgebruik door de instellingen der Gemeenschap wordt,

onverminderd de bepalingen van bet reglement van bet Hof van Justitie, door de

Raad met eenparigheid van stemmen vastgesteld.

ARTIKEL 191

De Gemeensehap geniet, overeenkomstig de bepalingen van een afzonderlijk

protocol, op bet grondgebied van de Lid-Staten de voorrechten en immuniteiten

welke nodig zijn ter vervulling van haar taak.

ARTIKEL 192

De Lid-Staten treffen alle algemene of bijzondere maatregelen ter uitvoering

van de verplichtingen welke voortvloeien uit bet Verdrag of bet gevolg zijn van de

handelingen der instellingen van de Gemeenschap. Zij vergemakkelijken de ver-
vulling van haar taak.

Zij onthouden zich van alle maatregelen die de verwezenlijking van de

doelstellingen van dit Verdrag in gevaar kunnen brengen.
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ARTIKEL 193

De Lid-Staten verbinden zich, cen geschil betreffende de uitlegging of de
toepassing van dit Verdrag niet op andere wijze te doen beslechten dan in dit Verdrag

is voorgeschreven.

ARTIKEL 194

1. De leden van de instellingen der Gemeenschap, de leden van de eomit~s,

de ambtenaren en personeelsleden van de Gemeenschap alsook alle andere

personen die hetzij door hun functie, hetzij door hun openbare of particulfere

betrekkingen met de instellingen of installaties van de Gemeenschap of met de

Gemeenschappelijke Ondernemingen, in aanmerking komen om inzage te nemen

of te krijgen van feiten, inlichtingen, kennis, documenten of voorwerpen die
geheim moeten worden gehouden krachtens de door een Lid-Staat of een in-

stelling van de Gemeenschap getroffen voorzieningen, zijn verplicht deze zelfs na
afloop van die functies of betrekkingen geheim te houden voor elke onbevoegde

persoon alsook voor het publiek.

Elke Lid-Staat beschouwtiedere schending van deze verplichting als een inbreuk

op zijn beschermde geheimen, die voor wat betreft zowel de zaak zelf als de bevoegd-
heid valt onder de bepalingen van zijn wetgeving inzake het in gevaar brengen van
de veiligheid van de Staat of de schending van het beroepsgeheim. Hij vervolgt op

verzoek van iedere betrokken Lid-Staat of van de Commissie een ieder die zich aan

een dergelijke schending heeft schuldig gemaakt en die onder zijn rechtsmacht valt.

2. Iedere Lid-Staat doet aan de Commissie mededeling van alle bepalingen die

op zijn grondgebied de classificering en de geheimhouding regelen van inlichtingen,
kennis, documenten of voorwerpen die binnen de werkingssfeer van dit Verdrag

vallen.

De Commissie draagt zorg voor de mededeling van die bepalingen aan de

andere Lid-Staten.

Ten einde de geleidelijke invoering van een zo eenvormig en zo ruim mogelijke

bescherming der beschermde geheimen te vergemakkelijken, neemt elke Lid-Staat
alle daartoe dienstige maatregelen. Na raadpleging van de betrokken Lid-Staten kan

de Commissie te dien einde alle aanbevelingen doen.
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3. De instellingen van de Gemeenschap en hun installaties, alsmede de Gemeen-

schappelijke Ondernemingen zijn gehouden, met betrekking tot de beseherming
van geheimen de bepalingen toe te passen die van kracht zijn op het grondgebied
waar ieder van hen gevestigd is.

4. ledere machtiging om kennis te nemen van binnen de werkingssfeer van het
Verdrag vallende en door geheimhouding beschermde feiten, inlichtingen, docu-

menten of voorwerpen die hetzij door een instelling van de Gemeenschap, hetzij
door een Lid-Staat verleend wordt aan een persoon werkzaam op het terrein waarop
dit Verdrag van toepassing is, wordt door iedere andere instelling en iedere andere
Lid-Staat erkend.

5. De bepalingen van dit artikel vormen geen beletsel voor de toepassing van
de bijzondere bepalingen voortvloeiende uit akkoorden tussen een Lid-Staat en een
derde Staat of een internationale organisatie.

ARTIKEL 195

De instellingen van de Gemeenschap alsook het Agentschap en de Gemeen-

schappelijke Ondernemingen moeten bij de toepassing van dit Verdrag de voor-
waarden in acht nemen welke in de nationale regelingen om redenen van openbare
orde of volksgezondheid gesteld zijn voor de toegang tot de ertsen, grondstoffen
en bijzondere splijtstoffen.

ARTIKEL 196

Voor de toepassing van dit Verdrag en voor zover hierin niet anders is
bepaald, wordt verstaan onder:

a) ,,persoon": iedere natuurlijke persoon die op de grondgebieden van de
Lid-Staten zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uitoefent op het door bet
desbetreffende hoofdstuk van het Verdrag bepaalde terrein;

b) ,,onderneming": iedere onderneming of instelling welke haar werkzaam-
heden geheel of gedeeltelijk uitoefent onder dezelfde voorwaarden als bedoeld
onder a), ongeacht haar publiek- of privaatrechtelijke positie.

ARTIKEL 197

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

1. ,,b~Jzondere spl~tstoffen": plutonium 239, uranium 233, uranium verrijkt
in de isotopen 235 of 233; elk produkt dat een of meer der hierbovengenoemde
isotopen bevat, evenals die andere splijtstoffen die door de Raad met gekwalifi-
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ceerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie als zodanig worden
aangewezen; de term ,,bjzondere splq'tstoffen" is echter niet van toepassing op
grondstoffen;

2. ,,uranium verr~jkt in de isotopen 235 of 233": uranium dat hetzij uranium 235,

hetzij uranium 233, hetzij beide isotopen bevat in een zodanige hoeveelheid dat de
verhouding tussen de som van die twee isotopen en de isotoop 238 groter is dan de
verhouding tussen de isotoop 235 en de isotoop 238 in natuurlijk uranium;

3. ,,grondstoffen": uranium dat het mengsel van isotopen bevat zoals dit in
de natuur wordt aangetroffen, uranium waarvan het gehalte aan uranium 235 lager
is dan normaal, thorium, alle hierboven vermelde materialen in de vorm van metaal,
van legeringen, van chemische verbindingen of van concentraten, ieder ander
materiaal dat een of meer der hierboven vermelde stoffen bevat in een gehalte dat
door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de
Commissie wordt vastgesteld;

4. ,,ertsen": elk erts dat een door de Raad met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen op voorstel van de Commissie vast te stellen gemiddeld gehalte aan
bestanddelen bevat, die het mogelijk maken om door doelmatige scheikundige en
natuurkundige behandeling grondstoffen te verkrijgen als hierboven zijn omschreven.

ARTIKEL 198

Voor zover in het Verdrag niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van dit
Verdrag van toepassing op de Europese grondgebieden van de Lid-Staten en op de
niet-Europese grondgebieden welke onder hun rechtsmacht vallen.

Zij zijn eveneens van toepassing op de Europese grondgebieden welker
buitenlandse betrekkingen door een Lid-Staat worden behartigd.

ARTIKEL 199

De Commissie is belast met de zorg voor alle dienstige betrekkingen met de
organen van de Verenigde Naties, van hun gespecialiseerde organisaties en van de
Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel.

Zij onderhoudt bovendien de wenselijk geachte betrekkingen met alle inter-
nationale organisaties.
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ARTIKEL 200

De Gemeenschap brengt elke dienstige samenwerking tot stand met de

Raad van Europa.

ARTIKEL 201

De Gemeenschap brengt met de Organisatie voor Europese Economische

Samenwerking een nauwe samenwerking tot stand welke zal plaatsvinden op de
wijze die in onderlinge overeenstemming zal worden vastgesteld.

ARTIKEL 202

De bepalingen van dit Verdrag vormen geen beletsel voor het bestaan en de
voltooiing van de regionale unies tussen Belgi6 en Luxemburg alsmede tussen Belgi6,
Luxemburg en Nederland, voor zover de doelstellingen van die regionale unies niet

bereikt zijn door toepassing van dit Verdrag.

ARTIKEL 203

Indien een optreden van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt ter verwezen-
lijking van een der doelstellingen van de Gemeenschap zonder dat dit Verdrag in de
daartoe vereiste bevoegdheden voorziet, neemt de Raad met eenparigheid van
stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de Vergadering,
de passende maatregelen.

ARTIKEL 204

De regering van elke Lid-Staat of de Commissie kan aan de Raad ont-

werpen voorleggen tot herziening van dit Verdrag.

Indien de Raad na raadpleging van de Vergadering en, in voorkomende
gevallen, 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 onder-
linge overeenstemming de in dit Verdrag aan te brengen wijzigingen vast te stellen.

De wijzigingen treden in werking nadat zij door alle Lid-Staten overeen-
komstig hun onderscheidene grondwettelijke bepalingen zijn bekrachtigd.
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ARTIKEL 205

Elke Europese Staat kan verzoeken lid te worden van de Gemeenschap. Hij
richt zijn verzoek tot de Raad, die, na advies van de Commissie te hebben inge-

wonnen, met eenparigheid van stemmen beslist.

De voorwaarden voor de toelating en de daaruit voortvloeiende aanpassingen
van dit Verdrag vormen het onderwerp van een akkoord tussen de Lid-Staten en
de Staat die het verzoek indient. Dit akkoord moet door alle contracterende Staten
worden bekrachtigd, overeenkomstig hun onderscheidene grondwettelijke be-

palingen.

ARTIKEL 206

De Gemeenschap kan met een derde Staat, een Staten-unie of een internatio-
nale organisatie akkoorden sluiten, waardoor een associatie wordt tot stand gebracht
welke door wederzijdse rechten en verplichtingen, gemeenschappelijk optreden en

bijzondere procedures wordt gekenmerkt.

Die akkoorden worden gesloten door de Raad krachtens een na raadpleging
van de Vergadering met eenparigheid van stemmen genomen besluit.

Wanneer die akkoorden wijzigingen in dit Verdrag medebrengen, moeten
deze wijzigingen vooraf worden aangenomen volgens de procedure bedoeld in
artikel 204.

ARTIKEL 207

De protocollen die, in onderlinge overeenstemming tussen de Lid-Staten,
aan dit Verdrag worden gehecht, maken een integrerend deel daarvan uit.

ARTIKEL 208

Dit Verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten.



ZESDE TITEL

Bepalingen met betrekking tot de beginperiode

Afdeling I

Oprichting van de instellingen

ARTIKEL 209

De Raad komt bijeen binnen een maand na de inwerkingtreding van het
Verdrag.

ARTIKEL 210

De Raad neemt binnen drie maanden na zijn eerste bijeenkomst alle dienstige
maatregelen voor de vorming van het Economisch en Sociaal Comit6.

ARTIKEL 211

De Vergadering komt bijeen binnen twee maanden na de eerste bijeenkomst
van de Raad op uitnodiging van diens voorzitter, ten einde haar bureau te kiezen en
haar reglement van orde vast te stellen. Tot aan de verkiezing van het bureau wordt
de Vergadering voorgezeten door het oudste lid in jaren.

ARTIKEL 212

Het Hof van Justitie treedt in functie zodra zijn leden zijn benoemd. De eerste
maal wordt de president voor drie jaar benoemd, op dezelfde wijze als de leden.

Binnen drie maanden na het tijdstip waarop het Hof van Justitie in functie
is getreden, stelt het zijn reglement voor de procesvoering vast.

1958350 United Nations - Treaty Series
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Bij het Hof van Justitie kunnen eerst na bekendmaking van dit reglement
zaken aanhangig worden gemaakt. De termijnen voor het instellen van beroep
beginnen eerst op ditzelfde tijdstip te lopen.

Zodra de president van het Hof van Justitie is benoemd, oefent hij de
bevoegdheden uit die hem bij dit Verdrag zijn verleend.

ARTIKEL 213

De Commissie treedt in functie en oefent de haar bij dit Verdrag opgedragen
taken uit, zodra haar leden zijn benoemd.

Zodra de Commissie in functie is getreden, maakt zij een aanvang met die
studies en legt die contacten met de Lid-Staten, de ondernemingen, de werknemers
eil de gebruikers, welke noodzakelijk zijn voor het opstellen van een algemeen
overzicht van de toestand van de industrie n op het gebied van de kernenergie in
de Gemeensehap. Binnen zes maanden doet de Commissie aan de Vergadering een
uiteenzetting te dezer zake toekomen.

ARTIKEL 214

1. Het eerste boekjaar loopt van het tijdstip van de inwerkingtreding van het
Verdrag tot 31 december daaraanvolgend. Dit eerste boekjaar loopt echter tot
31 december van het jaar volgend op het jaar van inwerkingtreding van het Verdrag,
indien deze plaatsvindt in de loop van bet tweede halfjaar.

2. Tot aan de vaststelling van de begrotingen voor het eerste boekjaar, ver-
strekken de Lid-Staten aan de Gemeenschap renteloze voorschotten, welke in
mindering worden gebracht van de financi~le bijdragen ter uitvoering van deze
begrotingen.

3. Tot aan de vaststelling van het statuut van de ambtenaren alsmede van de
regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Gemeenschap,
bedoeld in artikel 186, neemt iedere instelling het nodige personeel aan en gaat te
dien einde contracten aan van een beperkte duur.

Iedere instelling onderzoekt met de Raad de vraagstukken die betrekking
hebben op het aantal, de bezoldiging en de verdeling der functies.
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Afdeling I

Bepalingen voor de eerste toepassing van bet Verdrag

ARTIKEL 215

1. Een eerste onderzoek- en onderwijsprogramma als opgenomen in bijlage V,

waarvan de verwezenlijking, onder voorbehoud van een met eenparigheid van

stemmen genomen afwijkende beschikking van de Raad, niet meer mag bedragen

dan 215 miljoen E.B.U.-rekeneenheden, moet worden uitgevoerd binnen vijf jaar

na de inwerkingtreding van het Verdrag.

2. De onderverdeling der voor de uitvoering van dit programma noodzakelijke

uitgaven is onder grote stelposten in bijlage V opgenomen.

De Raad kan dit programma met gekwalificeerde meerderheid van stemmen

op voorstel van de Commissie wijzigen.

ARTIKEL 216

De voorstellen van de Commissie inzake de wijze van functioneren van de

in artikel 9 bedoelde instelling op universitair niveau worden tot de Raad gericht

binnen een jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag.

ARTIKEL 217

De beveiligingsverordening als bedoeld in artikel 24 die betrekking heeft op

de stelsels van geheimhouding die van toepassing zijn op de verspreiding van

kennis, worden binnen zes maanden na de inwerkingtreding van het Verdrag door

de Raad vastgesteld.
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ARTIKEL 218

Binnen een jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag worden de basis-

normen vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 31.

ARTIKEL 219

De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, welke bestemd zijn om op

de grondgebieden van de Lid-Staten de bescherming van de gezondheid van de

bev*olking en de werknemers te verzekeren tegen de gevaren verbonden aan ioni-

serende straling, worden door deze Staten binnen drie maanden na de inwerking-

treding van het Verdrag aan de Commissie medegedeeld overeenkomstig de be-

palingen van artikel 33.

ARTIKEL 220

De voorstellen van de Commissie inzake de in artikel 54 bedoelde statuten

van het Agentschap worden binnen drie maanden na de inwerkingtreding van het

Verdrag tot de Raad gerieht.

Aidelfng 111

Overgangsbepalingen

ARTIKEL 221

De bepalingen van de artikelen 14 tot en met 23 en van de artikelen 25 tot

en met 28 zijn van toepassing op octrooien, voorlopig bescherminggevende reebten

en gebruiksmodellen, alsmede op aanvragen om octrooien en om gebruiksmodellen,

die v66r de inwerkingtreding van dit Verdrag bestonden, en wel onder de volgende

voorwaarden:

1. Voor de toepassing van de termijn, gesteld in artikel 17, lid 2, moet, ten

gunste van de houder, rekening worden gehouden met de door de inwerkingtreding

van het Verdrag ontstane nieuwe toestand.
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2. Wanneer voor' de mededeling van een niet-geheime uitvinding, de in artikel
16 gestelde termijnen van drie en achttien maanden, of een van beide, verstreken.
zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het Verdrag, gaat op dat tijdstip
een nieuwe termijn van zes maanden in.

Indien deze termijnen, of een van beide, op dat tijdstip lopen, worden zij
met" zes maanden verlengd te rekenen van de dag waarop zij normaal zouden
verstrijken.

3. Dezelfde bepalingen zijn van toepassing op de mededeling van een geheime
uitvinding, overeenkomstig de artikelen 16 en 25, lid 1, met dien verstande dat de
nieuwe termijnen of de verlenging van de lopende termijnen in dat geval ingaan op
de dag van inwerkingtreding van de in artikel 24 bedoelde beveiligingsverordening.

ARTIKEL 222

Tussen bet tijdstip van inwerkingtreding van het Verdrag en het door de
Commissie vastgestelde tijdstip waarop bet Agentschap in functie treedt, worden de
akkoorden en overeenkomsten voor levering van ertsen, grondstoffen of bijzondere
splijtstoffen gesloten of verlengd met voorafgaande goedkeuring van de Commissie.

Deze moet haar goedkeuring weigeren voor bet sluiten of verlengen van
akkoorden en overeenkomsten, die, naar haar oordeel, de toepassing van dit Verdrag
in gevaar kunnen brengen. Zij kan met name haar goedkeuring afhankelijk stklen
van de opneming in de akkoorden en overeenkomsten van clausules die aan bet
Agentschap de mogelijkheid geven deel te nemen aan de uitvoering van deze
akkoorden en overeenkomsten.

ARTIKEL 223

In afwijking van artikel 60 en ten einde rekening te houden met reeds be-
gonnen studies en werkzaamheden heeft de voorziening van de op de grondgebieden
van een Lid-Staat gebouwde reactoren, welke binnen zeven jaar na de inwerking-
treding van bet Verdrag kritisch kunnen worden, gedurende een periode van ten
hoogste tien jaar na dezelfde datum voorrang zowel ten aanzien van de ertsen en
grondstoffen herkomstig uit de grondgebieden van die Staat als ten aanzien van
grondstoffen of bijzondere splijtstoffen waaromtrent v66r de inwerkingtreding van
bet Verdrag een bilateraal akkoord is gesloten waarvan aan de Commissie mede-
deling is gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 105.
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Dezelfde voorrang wordt gedurende hetzelfde tijdvak van tien jaar verleend
voor de voorziening van elke fabriek voor isotopenseheiding, al of niet een Gemeen-
schappelijke Onderneming, welke v66r het verstrijken van een termijn van zeven
jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag op het grondgebied van een Lid-Staat
in bedrijf is gesteld.

Het Agentschap sluit de desbetreffende contracten nadat de Commissie
heeft nagegaan of aan de voorwaarden voor toepassing van het recht van voorrang
is voldaan.
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Slotbepalingen

ARTIKEL 224

Dit Verdrag zal door de Hoge Verdragsluitende Partijen worden bekrachtigd

overeenkomstig hun onderscheidene grondwettelijke bepalingen. De akten van

bekrachtiging zullen worden nedergelegd bij de Regering van de Italiaanse

Republiek.

Dit Verdrag treedt in werking 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. Indien deze nederlegging echter minder dan

vijftien dagen v66r het begin van de eerstvolgende maand plaatsvindt wordt de

inwerkingtreding van het Verdrag verschoven naar de eerste dag van de tweede

maand volgende op die nederlegging.

ARTIKEL 225

Dit Verdrag, opgesteld in 6n exemplaar, in de Duitse, de Franse, de Italiaanse

en de Nederlandse taal, zijnde de vier teksten 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.



1958 Nations Unies - Recueil des Traites 357

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening
onder dit Verdrag hebben gesteld.

Gedaan te Rome, de vijfentwintigste maart negentienhonderd zevenen-
vijftig.

a<Ar





BIJLAGEN
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BIJLAGE I

Gebied van onderzoek betreffende

DE KERNENERGIE

bedoeld in artikel 4 van het Verdrag

I. Basismaterialen

1. Methoden van opsporing van delfstoffen en mijnontginning, in het bijzonder
betreffende de winning van basismaterialen (uranium, thorium en andere pro-
dukten van bijzonder belang voor de kernenergie).

2. Methoden voor concentratie van deze basismaterialen en voor omzetting daarvan
in technisch zuivere verbindingen.

3. Methoden voor omzetting van deze technisch zuivere verbindingen in verbin-
dingen en metalen van de zuiverheid vereist voor toepassing op het gebied van
de kernenergie.

4. Methoden voor omzetting en bewerking van deze verbindingen en metalen -
alsmede van plutonium, uranium 235 of 233, zuiver of verwerkt in genoemde
verbindingen of metalen - door de chemische, keramische of metallurgische
industrie tot splijtstofelementen.

5. Methoden voor de bescherming van deze splijtstofelementen tegen corrosie en
erosie door uitwendige invloeden.

6. Methoden voor vervaardiging, zuivering, bewerking en bewaring van andere
speciale materialen op het gebied van de kernenergie, in het bijzonder:

a) Moderatoren, zoals zwaarwater, grafiet van de zuiverheid vereist voor toe-
passing op het gebied van de kernenergie, beryllium en berylliumbxyde.
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b) Materialen voor de bouw van reactoren zoals zirkonium (vrij van hafnium),
niobium, lanthanium, titanium, berryllium en hun oxyden, carbiden en
andere verbindingen, welke gebruikt kunnen worden op het gebied van de
kernenergie.

c) Koelmiddelen zoals helium, organische warmte-overdragers, natrium, lege-
ringen van natrium en kalium, bismut, legeringen van lood en bismut.

7. Methoden voor de afscheiding van isotopen

a) van uranium,

b) van stoffen in weegbare hoeveelheden, welke kunnen worden gebruikt bij
de opwekking van kernenergie, zoals lithium 6 en 7, stikstof 15, borium 10,

C) van isotopen welke in kleine hoeveelheden gebruikt worden voor onder-
zoekswerkzaamheden.

II. Natuurkunde toegepast op de kernenergie

1. Toegepaste theoretische natuurkunde:

a) kernreacties met lage energie, in het bijzonder reacties veroorzaakt door
neutronen,

b) splijting,

c) wisselwerking van ioniserende straling en photonen met materie,

d) theorie van de vaste toestand,

e) bestudering van de kernversmelting, in het bijzonder van het gedrag van
een geioniseerd plasma onder invloed van elektromagnetische krachten en
van de thermodynamica van uiterst hoge temperaturen.

2. Toegepaste experimentele natuurkunde:

a) dezelfde onderwerpen als vermeld onder 1 hierboven,

b) bestudering van de eigenschappen van de transuraniumelementen van belang
voor de kernenergie.

3. Berekeningen inzake reactoren:

a) theoretische macroscopische neutronenleer,
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b) experimentele bepaling van de neutronenverdeling: exponentile en kritische
experimenten,

c) thermodynamische berekeningen en berekeningen van de bestendigheid van
materialen,

d) overeenkomstige experimentele bepalingen,

e) reactorkinetica, problemen van de reactorregeling en overeenkomstige
experimenten,

f) berekening van de afscherming van straling en overeenkomstige experi-
menten.

M. Fysische chemie van de reactoren

1. Studie van de natuurkundige en scheikundige structuurveranderingen en van
de wijziging van de technische eigenschappen van verschillende materialen in
reactoren door:

a) warmte,

b) de aard van de met elkaar in contact zijnde materialen,

c) mechanische oorzaken.

2. Studie van de afbraak en andere verschijnselen veroorzaakt door bestraling:

a) in de splijtstofelementen,

b) in de materialen voor de bouw van reactoren en in de koelmiddelen,

c) in de moderatoren.

3. Toepassing van de chemische en de fysisch-chemische analyse op de bestand-
delen van reactoren.

4. Fysische chemie van homogene reactoren: radio-chemie, corrosie.

IV. Behandeling van radioactieve materialen

1. Methoden voor de winning van plutonium en uranium 233 uit bestraalde splijt-
stoffen, eventuele terugwinning van uranium of thorium.
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2. Scheikunde en metallurgie van plutonium.

3. Afscheidingsmethoden en scheikunde van de andere transuraniumelementen.

4. Afscheidingsmethoden en scheikunde van de bruikbare radioactieve isotopen:

a) splijtingsprodukten,

b) produkten verkregen door bestraling.

5. Concentratie en opslag van onbruikbare radioactieve afval.

V. Toepassing van radioactieve isotopen

Als zodanig of als ,,tracers" in:

a) de industrie en de wetenschap,

b.) de geneeskunde en de biologie,

c) de landbouw.

VI. Studie van de schadelijke inwerking van straling op levende wezens

1. Studie van de wijze van aantonen en de meting van schadelijke straling.

2. Studie van de middelen ter doelmatige voorkoming van bestraling en bescher-
ming daartegen en van de daarmede samenhangende veiligheidsnormen.

3. Studie van de geneeswijzen tegen de gevolgen van straling.

VII. Uitrusfingen

Studie voor de uitvoering en de verbetering van de uitrusting bestemd, met
alleen voor de reactoren, doch ook voor het geheel van installaties, ten behoeve van
onderzoek en industrie welke zijn vereist voor de hierboven opgesomde onder-
zoekingen. Als voorbeeld kunnen worden genoemd:
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1. de volgende mechanische uitrusting:

a) pompen voor speciale vloeistoffen,

b) warmtewisselaars,

c) apparaten voor kernfysisch onderzoek (zoals apparaten voor het scheiden
van neutronen naar snelheid),

d) apparatuur voor afstandsbediening;

2. de volgende elektrische uitrusting:

a) apparatuur voor het aantonen en de meting van straling in het bijzonder ten
behoeve van

- de opsporing van delfstoffen,
- het wetenschappelijk en technisch onderzoek,
- de regeling van reactoren,
- de bescherming van de gezondheid,

b) apparatuur voor de bediening van reactoren,

c) apparaten voor de versnelling van deeltjes met een lage energie tot 10 MeV.

VIII. Economische gezichtapunten van de energieproduktie

1. Theoretische en experimentele vergelijkende studie van verschillende typen van
reactoren.

2. Technisch-economische bestudering van de splijtstofcyclussen.



366 United Nations - Treaty Series 1958

BIJLAGE H

TAKKEN VAN INDUSTRIE

bedoeld in artikel 41 van het Verdrag

1. Winning van uranium- en thoriumertsen.

2. Concentratie van die ertsen.

3. Scheikundige behandeling en zuivering van de concentraten van uranium en
thorium.

4. Bereiding van splijtstoffen in elke vorm.

5. Vervaardiging van splijtstofelementen.

6. Vervaardiging van uraniumhexafluoride.

7. Produktie van verrijkt uranium.

8. Behandeling van bestraalde splijtstoffen voor de afscheiding van alle of een
deel der elementen, welke deze bevatten.

9. Produktie van moderatoren voor reactoren.

10. Produktie van hafniumvrij zirkonium of van verbindingen daarvan.

11. Kernreactoren van elk type en voor elk doel.

12. Installaties voor de industri~le behandeling van radioactieve afval, opgericht
in verband met een of meer van de in deze lijst bedoelde installaties.

13. Semi-industri~le installaties bestemd voor de voorbereiding van de bouw van
bedrijven, vallende onder de takken van industrie 3 tot en met 10.
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BIJLAGE III

Gunsten, welke op grond van artikel 48 van het Verdrag

kunnen worden toegekend aan

GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMINGEN

1. a) Erkenning van het openbare nutskarakter, overeenkomstig de nationale
wetgevingen, van de door Gemeenschappelijke Ondernemingen te verkrijgen,
voor hun vestiging noodzakelijke, onroerende goederen.

b) Toepassing, overeenkomstig de nationale wetgevingen, van de onteigenings-
procedure ten openbaren nutte ten einde bij gebreke van minnelijke overeen-
stemming die goederen te verkrijgen.

2. Begunstiging door licentieverlening bij wege van arbitrage of ambtshalve op
grond van de artikelen 17 tot en met 23.

3. Ontheffing van alle rechten en belastingen bij de oprichting van Gemeenschap-
pelijke Ondernemingen en van alle rechten ter zake van inbreng.

4. Ontheffing van rechten en belastingen op de overdracht geheven bij de verkrij-
ging van onroerende goederen en van rechten van overschrijving en registratie.

5. Ontheffing van alle directe belastingen, welke op de Gemeenschappelijke
Ondernemingen, hun goederen, bezittingen en inkomsten zouden kunnen
worden toegepast.

6. Ontheffing van alle douanerechten en heffingen van gelijke werking en van alle
verboden en beperkingen van in- of uitvoer, zowel van economische als van
fiscale aard, wat betreft :

a) wetenschappelijke en technische goederen, met uitzondering van bouw-
materialen en materieel voor administratieve doeleinden,
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b) stoffen bestemd voor be- of verwerking of reeds bewerkt in de Gemeen
schappelijke Onderneming.

7. Deviezenfaciliteiten, als bedoeld in artikel 182, lid 6.

8. Vrijstelling van toelatings- en verblijfsbeperkingen ten gunste van de in dienst
der Gemeenschappetijke Ondernemingen zijnde onderdanen der Lid-Staten,
atsmede van hun echtgenoten en de te hunnen laste komende gezinsleden.
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BIJLAGE IV

Lijsten van goederen en produkten die vallen onder

DE BEPALINGEN VAN HOOFDSTUK IX

met betrekking tot de gemeenschappelijke markt

op bet gebied van de kernenergie

LUST A'

Uraniumertsen bevattende meer dan 5 gewichtspercenten natuurlijk uranium.

Pekblende (uraanpikerts) bevattende meer dan 5 gewichtspercenten natuurlijk
uranium.

Uraniumoxyde.

Anorganische verbindingen van natuurlijk uranium, andere dan uraniumoxyde en
uraanhexafluoride.

Organische verbindingen van natuurlijk uranium.

Natuurlijk uranium, ruw of bewerkt.

Legeringen bevattende plutonium.

Organische en anorganische verbindingen van uranium, verrijkt in organische of in
anorganische verbindingen van uranium 235.

Organische en anorganische verbindingen van uranium 233.

Thorium, verrijkt met uranium 233.

Organische en anorganische verbindingen van plutonium.

Uranium, verrijkt met plutonium.
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Uranium, verrijkt in uranium 235.

Legeringen bevattende uranium verrijkt in uranium 235 of uranium 233.

Plutonium.

Uranium 233.

Uraanhexafluoride.

Monaziet.

Thoriumertsen, bevattende meer dan 20 gewichtspercenten thorium.

Urano-thoraniet, bevattende meer dan 20 gewichtspercenten thorium.

Thorium, ruw of bewerkt.

Thoriumoxyde.

Anorganische verbindingen van thorium, andere dan thoriumoxyde.

Organische verbindingen van thorium.

LUST A 2

Zware waterstof (deuterium) en verbindingen daarvan (zwaarwater daaronder
begrepen), waarin de verhouding van het aantal atomen zware waterstof tot
het aantal atomen normale waterstof 1 : 5000 overschrijdt.

Zware paraffine, waarin de verhouding van het aantal atomen zware waterstof tot
het aantal atomen normale waterstof 1 : 5000 overschrijdt.

Mengsels en oplossingen, waarin de verhouding van het aantal atomen zware
waterstof tot het aantal atomen normale waterstof 1 : 5000 overschrijdt.

Apparaten voor het scheiden van uraniumisotopen door gasdiffusie of volgens
andere werkwijzen.

Kernreactoren.

Apparatuur voor het bereiden van zware waterstof en van verbindingen daarvan
(zwaarwater daaronder begrepen), zomede voor het bereiden van derivaten,
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mengsels en oplossingen, welke zware waterstof bevatten en waarin de ver-

houding van het aantal atomen zware waterstof tot het aantal atomen normale

waterstof 1 : 5000 overschrijdt

- apparaten waarvan de werking berust op de elektrolyse van water;

- apparaten waarvan de werking berust op de distillatie van water, van

vloeibare" waterstof enz.;

- apparaten waarin door middel van een verandering van de temperatuur

een uitwisseling van isotopen wordt tot stand gebracht tussen zwavel-
waterstof en water;

- apparaten welke werken volgens andere werkwijzen.

Apparaten, welke speciaal zijn vervaardigd voor de scheikundige behandeling van

radioactieve stoffen

- apparaten voor het scheiden van bestraalde splijtstof

- langs scheikundige weg (door oplosmiddelen, neerslaan, ionenuit-

wisseling, enz.);

- langs natuurkundige weg (door gefractioneerde distillatie, enz.);

- apparaten voor de behandeling van afvalstoffen,

- apparaten voor het weer in omloop brengen van splijtstof.

Voertuigen speciaal ingericht en uitgerust voor het vervoer van sterk radioactieve

stoffen

- goederenwagens voor spoor- en tramwegen voor iedere spoorwegbreedte;

- automobielen voor goederenvervoer;

- transportwagentjes, vorkheftrucks en dergelijke motorvoertuigen;

- aanhangwagens, opleggers en dergelijke voertuigen zonder eigen beweeg-

kracht.

Verpakkingsmiddelen voor het vervoer en de opslag van radioactieve stoffen, voor-
zien van een loden bekleding ter afseherming van radioactieve straling.

Kunstmatig verkregen radioactieve isotopen en organische en anorganische ver-

bindingen daarvan.

Werktuigen voor het hanteren van goederen op afstand, speciaal vervaardigd voor
het hanteren van sterk radioactieve stoffen

- al dan niet verplaatsbare mechanisehe werktuigen, niet bestemd om nlet

handkracht te worden bediend.
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LUST B

Delen en onderdelen van kernreactoren.

Lithiumerisen en concentraten daarvan.

Metalen van de zuiverheid vereist voor toepassing op het gebied van de kernenergie

- beryllium (glucinium), ruw;

- bismuth, ruw;

- niobium (columbium), ruw;

- zirkonium (vrij van hafnium), ruw;

- lithium, ruw;

- aluminium, ruw;

- calcium, ruw;

- magnesium, ruw.

Boriumtrifluoride.

Watervrije fluorwaterstof.

Chloortrifluoride.

Broomtrifluoride.

Lithiumhydroxyde.

Lithiumfluoride.

Lithiumchloride.

Lithiumhydride.

Lithiumcarbonaat.

Berylliumoxyde (glucine) van de zuiverheid vereist voor toepassing op het gebied
van de kernenergie.

Vuurvaste stenen van berylliumoxyde van de zuiverheid vereist voor toepassing op
het gebied van de kernenergie.

Andere vuurvaste produkten van berylliumoxyde van de zuiverheid vereist voor
toepassing op het gebied van de kernenergie.

Kunstmatig grafiet in blokken of staven, waarin het boriumgehalte niet meer
bedraagt dan 1 op een miljoen en waarvan de totale microscopische werk-
zame doorsnede voor de absorptie van thermische neutronen niet meer
bedraagt dan 5 millibarns.
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Kunstmatig afgescheiden stabiele isotopen.

Elektromagnetische ionenscheidingsapparaten, massaspectrografen en massaspectro-
meters daaronder begrepen.

Simulatoren (apparaten voor bet nabootsen van de werking van kernreactoren, te
weten speciaal ontworpen rekenmachines, werkend volgens het principe van
de ,,analogie").

Mechanische werktuigen voor bet hanteren van goederen op afstand

- voor handgebruik (d.w.z. welke als een werktuig met de hand worden
bediend).

Pompen voor vloeibaar metaal.

Hoogvacuumpompen.

Warmtewisselaars speciaal vervaardigd voor kernenergiecentrales.

Instriimenten voor het aantonen van straling (en daarvoor bestemde vervangings-
onderdelen) van een der volgende typen, speciaal ontworpen voor of geschikt
om te worden aangepast aan het aantonen of de meting van kernstraling
zoals alpha- en beta-deeltjes, gamma-straling, neutronen en protonen:

- Geiger-telbuizen en proportionele telbuizen;

- instrumenten voor het aantonen of het meten, werkend met Geiger-
Miiler-buizen of met proportionele telbuizen;

- ionisatiekamers;

- instrumenten werkend met ionisatiekamers;

- apparaten voor bet aantonen of meten van stralingen welke worden
gebruikt bij de opsporing van delfstoffen en bij bet controleren van
reactoren, van de lucht, van bet water en van de bodem;

- buizen voor bet aantonen van neutronen, waarin borium, borium-
trifluoride, waterstof of een splijtbaar element wordt toegepast;

- aantonings- en meetinstrumenten voorzien van buizen ter aantoning van
neutronen, waarin borium, boriumtrifluoride, waterstof of een splijtbaar
element wordt toegepast;
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- scintillatiekristallen, gemonteerd of in metalen huls (vaste scintillatoren);

- apparaten voor het aantonen of het meten, welke vaste, vloeibare of
gasvormige scintillatoren bevatten;

- speciaal voor meting van kernstraling ontworpen versterkers, lineaire
versterkers, voorversterkers, versterkers met getrapte versterking, ana-
lysatoren (impuls-hoogte-analysatoren);

- coincidentieapparatuur voor gebruik met instrumenten voor het aan-
tonen van straling;

- elektroscopen en elektrometers, met inbegrip van dosimeters (evenwel
met uitzondering van toestellen voor het onderwijs, eenvoudige metaal-
blad-elektroscopen, dosimeters speciaal bestemd voor gebruik met
rintgenapparaten voor medische doeleinden en apparaten voor het meten
van statische elektriciteit);

- apparaten voor het meten van stromen zwakker dan een micro-micro-
ampere;

- fotomultiplicatorbuizen, voorzien van een fotokathode, welke een stroom
geeft van ten minste 10 micro-ampere per lumen en waarvan de gemiddel-
de versterkingsfactor groter is dan 10 en verder elk ander elektrisch
versterkingssysteem werkend met positieve ionen;

- meetschalen en elektronische integratoren ten gebruike in instrumenten
voor het aantonen van straling.

Cyclotrons, elektrostatische spanningsgeneratoren van het type ,,Van de Graaf" of
,,Cockroft en Walton", lineaire versnellingsapparaten en andere elektrische
machines gebruikt bij het kernonderzoek en de isotopenproduktie, waarmede
aan kerndeeltjes een energie van meer dan een miljoen elektronvolts kan
worden gegeven.

Speciaal voor vorengenoemde machines vervaardigde magneten (voor cyclotrons
enz.).

Versnellingsbuizen en buizcn voor het bundelen van stralen van de soorten welke
worden gebruikt in massaspectrometers en massaspectrografen.

Langs elektronische weg verkregen sterke bronnen van positieve ionen, welke
gebruikt worden in apparaten voor het versnellen van deeltjes, in massa-
spectrometers en andere soortgelijke apparaten.
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Stralingwerend glas (spiegelgtas)

- gegoten of gewaist spiegelgtas (atsmede draadglas en geplateerd glas, dat
in 6n arbeidsgang is verkregen), enkel geslepen of gepolijst op 66n of
op beide zijden, in vierkante of rechthoekige platen of bladen;

- gegoten of gewaist spiegelgias (ook indien geslepen of gepolijst), anders
dan vierkant of rechthoekig gesneden, gebogen of anders bewerkt (met
schuingeslepen randen, gegraveerd, enz.);

- veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit twee
of meer opeengekitte glasplaten (triplexglas, pantserglas, enz.), ook indien
in een bepaalde vorm.

Beschermende kleding (van het type duikerpakken e.d.) ter bescherming tegen
straling en besmetting met radioactieve stoffen

- van kunstmatige plastische stoffen;

- van rubber;

- van textiel, geimpregneerd of voorzien van een deklaag

- voor mannen,

- voor vrouwen.

Difenyl (voor zover het betreft de aromatische koolwaterstof : CH 5 C6A 5).

Trifenyl.
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BIJLAGE V

EERSTE PROGRAMMA VOOR ONDERZOEK EN ONDERWIJS

bedoeld in artikel 215 van het Verdrag

I. Programma van het Gemeenschappelijk Centrum

1. Laboratoria, uitrusting en infrastructuur.

Het Gemeenschappelijk Centrum zal omvatten:

a) algemene laboratoria voor scheikunde, natuurkunde, elektronica en
metallurgie;

b) speciale laboratoria voor de volgende onderwerpen

- kernversmelting,

- isotopenscheiding met uitzondering van de afscheiding van uranium
235 (dit laboratorium zal worden uitgerust met een elektromagnetische
scheider met een hoog oplossend vermogen),

- prototypen van apparaten voor de opsporing van delfstoffen,

- mineralogie,

- radiobiologie;

c) een bureau voor standaardisatie gespecialiseerd in metingen op het
gebied van de kernenergie, voor het doen van isotopenbepalingen evenals
voor absolute meting van straling en neutronenabsorptie, uitgerust met
een eigen experimentele reactor.

2. Documentatie, voorlichting en onderwijs.

Het Gemeenschappelijk Centrum zal een uitgebreide uitwisseling van ge-
gevens mogelijk maken in het bijzonder op de volgende gebieden

TT *. • 'ST ** __ .A A
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basismaterialen: methoden van opsporing, winning, concentrering, om-
zetting, bewerking, enz.,

- natuurkunde toegepast op de kernenergie,

- fysische chemie van reactoren,

- behandeling van radioactieve materialen,

- toepassingen van radioactieve isotopen.

Het zal cursussen organiseren waar gespecialiseerd onderwijs wordt gegeven
en die in het bijzonder betrekking hebben op de vorming van deskundigen voor het
opsporen van delfstoffen en op de toepassing van de radioactieve isotopen.

De afdeling documentatie en studie betreffende de vraagstukken op het
gebied van de bescherming van de gezondheid, bedoeld in artikel 39, zal de docu-
mentatie en de nodige inlichtingen bijeenbrengen.

3. Prototypen van reactoren.

Onmiddellijk na inwerkingtreding van het Verdrag zal een groep deskundigen
worden gevormd. Na bestudering van de nationale programma's moet zij zo spoedig
mogelijk aan de Commissie aanbevelingen doen betreffende de te maken keuze op
dit terrein en de wijze van verwezenlijking.

De bouw van drie of vier prototypen van gering vermogen en de deelneming,
bijvoorbeeld in de vorm van levering van splijtstof en van moderatormateriaal,, aan
drie reactoren voor het leveren van energie, wordt overwogen.

4. Hoge-fluxreactor.

Het Centrum zal, zo spoedig mogelijk, over een hoge-fluxreactor, werkend
met snelle neutronen, dienen te beschikken, voor het onderzoek van materialen
onder bestraling.

Onmiddellijk na inwerkingtreding van het Verdrag zullen daartoe voor-
bereidende studies worden ondernomen.

De hoge-fluxreactor zal van ruime onderzoekkanalen worden voorzien
evenals van de daarbij passende laboratoria voor de exploitatie daarvan.

II. Onderzoekingen op contract buiten het Centrum

Een belangrijk deel van het onderzoek zal op contract worden verricht buiten
het Gemeenschappelijk Centrum, overeenkomstig artikel 10. De contracten be-
treffende onderzoekingen kunnen de volgende inhoud hebben:
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1. Onderzoekingen, welke die van het Gemeenschappelijk Centrum aanvullen,
zullen worden verricht op het gebied van de kernversmelting, de scheiding van
isotopen met uitzondering van de afscheiding van uranium 235, de seheikunde,
de natuurkunde, de elektronica, de metallurgie en de radiobiologie.

2. Het Centrum kan, in afwachting van de inwerkingstelling van de ontworpen
reactor voor materiaa-londerzoek, onderzoekruimte in de nationale hoge-flux-
reactoren buren.

3. Het Centrum kan gebruik maken van de gespecialiseerde installaties van
de Gemeenschappelijke Ondernemingen, op te richten op grond van hoofdstuk V,
door hun door middel van een contract bepaalde onderzoekingen van algemeen
wetenschappelijke aard toe te vertrouwen.
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SAMENSTELLING VOLGENS GROTE STELPOSTEN
van de uitgaven, die nodig zijn voor de uitvoering van het onderzoek- en onderwijsprogramma

(in miljoenen E. B. U.-rekeneenheden)
UITRUSTING

UITRUSTING FUNCTIONERING EN]OF TOTAAL
_______ (1) FUNCTIONEING

I. GEMEENSCHAPPELIJK
CENTRUM

1. Laboratoria,- uitrusting en infra-
structuur:

a) Algemene laboratoria voor schei-
kunde, natuurkunde, elektronica
en rnetallurgie ................. 12

b) Speciale laboratoria:
kernversmelting ............... 3,5
isotopenscheiding (behalve
U 235) ........................ 2 lejaar 1,3
opsporing van delfstoffen en 2e jaar 4,3
mineralogie ................... I. 3e jaar 6,5

c) Centraal bureau voor metingen op 4e jaar 7,4
het gebied van de kernenergie ... 3 5e jaar 8,5

d) andere uitrusting van het Centrum
en zijn filialen ................. 8 28

e) infrastructuur .................. 8,5

38 66

Sle iaar 0,6
2e jaar 1,6

2. Documentatie, voorlichting en on- 3 e jaar 1,6
derwijs ....................... . .. e jaar 1,6

5e jaar 1,6

3. Prototypen van reactoren:7 8
Groep van deskundigen voor de
keuze der prototypen ........... le jaar 0,7 60Programma . .. ................ 59,3(-)

4. Ho e-fluxreact or:
Ateactor ...................... 15
Laboratorium .................. 6 / 4ejaar 5,2
Vernieuwing van de uitrusting ... 35 e jaar 5,2

II. ONDERZOEKINGEN OP 24 10,4 34,4
CONTRACT BUITEN

HET CENTRUM VERRICHT

1. Aanvullingen op de werkzaamheden
van het Centrum:
a) scheikunde, natuurkunde, elektro-

nica, metallurgie .............. 25
b) kernveresmelting .............. 7,5
c) isotopenscheiding (behalbe

U 235) ....................... 1
d) radiobiologie .................. 3,1

2. Huur van ruimte in de nationale
hoge.fluxreactoren ................ 6

3. Onderzoekingen in Gemeenschap-
pelijke Ondernemingen ........... 4

46,6 46,6

TOTAAL ... .............. .................. .............. 215

(2) Schatting gebaseerd op een personeelsbezetting van ongeveer 1000 personen.
(2) Een deel van deze som kan worden aangewend voor werkzaamheden, die buiten het Centrum op

contract worden verricht.
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PROTOCOL

betreffende

DE TOEPASSING VAN HET VERDRAG

tot oprichting van de

EUROPESE GEMEENSCHAP-

VOOR ATOOMENERGIE

OP DE NIET-EUROPESE DELEN

VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

VERLANGENDE; op het ogenblik van ondertekening van het Verdrag waarbij

zij te zamen de Eur6oese Gemeenschap voor Atoomenergie oprichten, de draagwijdte

der bepalingen van artikel 198 van dat Verdrag ten aanzien van het Koninkrijk der

Nederlanden nader te omschrijven,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen, die

aan dat Verdrag zijn gehecht:

de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden is, wegens de grondwette-

lijke structuur van het Koninkrijk zoals deze volgt uit het Statuut van 29 december

1954, gerechtigd, in afwijking van artikel 198, het Verdrag hetzij voor het Koninkrijk

der Nederlanden in zijn geheel, hetzij voor het Rijk in Europa en voor Nederlands

Nieuw-Guinea te bekrachtigen. Indien de bekrachtiging beperkt zou zijn tot het

Rijk inEuropa en tot Nederlands Nieuw-Guinea, zal de Regering van het Koninkrijk

der Nederlanden te allen tijde, door kennisgeving aan de Regering van de Italiaanse

Republiek, bij wie de akten van bekrachtiging worden nedergelegd, kunnen ver-
klaren dat dat Verdrag eveneens van toepassing is hetzij op Suriname, hetzij op de
Nederlandse Antillen, hetzij op Suriname en de Nederlandse Antillen.
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te Rome, de vijfentwintigste maart negentienhonderd zevenen-Gedaan
viiftig.

(A

A
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PROTOCOL

betreffende de

VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN

van de

EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN BIJ HET VERDRAG TOT OPRICHTING

VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE,

OVERWEGENDE, dat krachtens de bepalingen van artikel 191 van dat Verdrag
de Gemeenschap, onder de in een afzonderlijk protocol te stellen voorwaarden, op
het grondgebied van de Lid-Staten de immuniteiten en voorrechten geniet, welke
nodig zijn ter vervulling van haar taak,

HEBBEN, ter vaststelling van dit Protocol, als hun gevolmachtigden aangewezen:

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN:

J. Ch. Baron SNOY et d'OPPUERS, Secretaris-Generaal van het Ministerie van
Economische Zaken, Voorzitter van de Belgische delegatie bij de Inter-
gouvernementele Conferentie;

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND:

Prof. Dr. Carl Friedrich OPHOLS, Ambassadeur van de Bondsrepubliek
Duitsland, Voorzitter van de Duitse delegatie bij de Intergouvernementele
Conferentie;

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK:

de Heer Robert MARJOLIN, Hoogleraar in de Rechtsgeleerdheid, Vice-Voor-
zitter van de Franse delegatie bij de Intergouvernementele Conferentie;

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK:

de Heer V. BADINI CONFALONIERI, Onder-Staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken, Voorzitter van de Italiaanse delegatie bij de Intergouvernementele
Conferentie;
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HARE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOGIN VAN LUXEMBURG:

de Heer Lambert SCHAUS, Ambassadeur van het Groothertogdom Luxem-

burg, Voorzitter van de Luxemburgse delegatie bij de Intergouvernementele

Conferentie;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN:

de Heer J. LINTHORST HOMAN, Voorzitter van de Nederlandse delegatie bij
de Intergouvernementele Conferentie;

DIE, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden vol-
machten,

OVEREENSTEMMING HEBBEN BEREIKT omtrent de volgende bepalingen welke

aan bet Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
zijn gehecht:
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Hoofdstuk 1

EIGENDOMMEN, FONDSEN, BEZITrINGEN EN VERRICHTINGEN

VAN DE GEMEENSCHAP

ARTIKEL 1

De gebouwen en terreinen van de Gemeenschap zijn onschendbaar. Zij zijn

vrijgesteld van huiszoeking, vordering, verbeurdverklaring of onteigening. De eigen-
dommen en bezittingen van de Gemeenschap kunnen zonder toestemiming van het

Hof van Justitie niet worden getroffen door enige dwangmaatregel van bestuurs-

rechtelijke of gerechtelijke aard.

ARTIKEL 2

Het archief van de Gemeenschap is onschendbaar.

ARTIKEL 3

De Gemeenschap, haar bezittingen, inkomsten en andere eigendommen zijn
vrijgesteld van alle directe belastingen.

Telkens wanneer hun dit mogelijk is, treffen de regeringen van de Lid-

Staten passende maatregelen tot kwijtschelding of teruggave van het bedrag der
indirecte belastingen en van belastingen op de verkoop, welke een deel vormen

van de prijs van onroerende of roerende goederen, wanneer de Gemeenschap
voor haar officieel gebruik belangrijke aankopen doet van goederen, in de prijs

waarvan zodanige belastingen begrepen zijn. De toepassing van deze bepalingen

mag evenwel niet tot gevolg hebben, dat de mededinging binnen de Gemeenschap

wordt vervalst.

Geen enkele vrijstelling wordt verleend van belastingen, heffingen en rechten

die niet anders zijn dan eenvoudige vergoedingen voor diensten van openbaar nut.
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ARTIKEL 4

De Gemeenschap is vrijgesteld van alle douanerechten, in- en uitvoerverboden
en -beperkingen met betrekking tot goederen, bestemd voor officieel gebruik van de
Gemeenschap; de aldus ingevoerde goederen mogen op het grondgebied van het
land alwaar zij zijn ingevoerd niet onder bezwarende titel of om niet worden over-
gedragen, tenzij op voorwaarden welke door de regering van dat land zi'jn
goedgekeurd.

Zij is eveneens vrijgesteld van alle douanerechten, in- en uitvoerverboden en
-beperkingen met betrekking tot haar publikaties.

Hoofdstuk 2

MEDEDELINGEN EN LAISSEZ-PASSER

ARTIKEL 5

De instellingen van de Gemeenschap genieten, voor hun officiele mede-
delingen en het overbrengen van al hun documenten, op het grondgebied van iedere
Lid-Staat de behandeling, welke door deze Staat aan diplomatieke missies wordt
toegestaan.

De officiile correspondentie en andere officiale mededelingen van de in-
stellingen van de Gemeenschap zijn niet aan censuur onderworpen.

ARTIKEL 6

Laissez-passer, waarvan de vorm door de Raad wordt vastgesteld en welke
als geldige reispapieren worden erkend door de overheidsinstanties van de Lid-
Staten, kunnen door de voorzitters van de instellingen van de Gemeenschap aan de
leden en het personeel van deze instellingen worden verstrekt. Deze laissez-passer
worden aan de ambtenaren en overige personeelsleden verstrekt overeenkomstig de
bepalingen van de statuten bedoeld in artikel 186 van het Verdrag.

De Commissie kan akkoorden sluiten ten einde deze laissez-passer te doen
erkennen als geldige reispapieren voor het grondgebied van derde Staten.
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Hoofdstuk 3

LEDEN VAN DE VERGADERING

ARTIKEL 7

De bewegingsvrijheid der leden van de Vergadering die zich naar de plaats
van bijeenkomst der Vergadering begeven of daarvan terugkeren, wordt op geen
enkele wijze beperkt door voorschriften van bestuursrechtelijke of andere aard.

Aan de leden van de Vergadering worden, wat betreft douane en deviezen-
controle, toegekend:

a) door hun eigen regering, dezelfde faciliteiten als zijn toegekend aan hoge
ambtenaren, die zich, .belast met een tijdelijke offiei~le zending, naar het buitenland
begeven,

b) door de regeringen van de andere Lid-Staten, dezelfde faciliteiten als zijn
toegekend aan vertegenwoordigers van buitenlandse regeringen, belast met een
tijdelijke offici~le zending.

ARTIKEL 8

Tegen de leden van de Vergadering kan geen opsporing plaatsvinden, noch
kunnen zij worden aangehouden of vervolgd op grond van de mening of de stem,
die zij in de uitoefening van hun ambt hebben uitgebracht.

ARTIKEL 9

Tijdens de zittingsduur van de Vergadering genieten de leden:

a) op hun eigen grondgebied, de immuniteiten welke aan de leden van de
volksvertegenwoordiging in hun land zijn verleend;

b) op het grondgebied van elke andere Lid-Staat, vrijstelling van aanhouding
en gerechtelijke vervolging in welke vorm ook.
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De immuniteit beschermt hen eveneens, wanneer zij zich naar de plaats van
de bijeenkomst van de Vergadering begeven of daarvan terugkeren.

Op deze immuniteit kan geen beroep worden gedaan in geval van ontdekking
op heterdaad, terwijI zij evenmin kan verhinderen; dat de Vergadering het recht
uitoefent de immuniteit van een harer leden op te heffen.

Hoofdstuk 4

DE AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE INSTELLINGEN DER GEMEENSCHAP
DEELNEMENDE VERTEGENWOORDIGERS DER LID-STATEN

ARTIKEL 10

De aan de werkzaamheden van de instellingen van de Gemeenschap deel-
nemende vertegenwoordigers der Lid-Staten, alsmede hun raadslieden en de des-
kundigen, genieten gedurende de uitoefening van hun ambt en op hun reizen naar
en van de plaats van bijeenkomst de gebruikelijke voorrechten, immuniteiten of
faciliteiten.

Dit artikel is eveneens van toepassing op de leden der raadgevende organen
van de Gemeenschap.

Hoofdstuk 5

AMBTENAREN EN OVERIGE PERSONEELSLEDEN VAN DE GEMEENSCHAP

ARTIKEL 11

De ambtenaren en overige personeelsleden van de Gemeenschap bedoeld in
artikel 186 van het Verdrag zijn, ongeacht hun nationaliteit, op het grondgebied
van elk der Lid-Staten:

a) behoudens de bepalingen van de artikelen 152 en 188 van het Verdrag,
vrijgesteld van rechtsvervolging voor hetgeen zij in hun officifle hoedanigheid
hebben gedaan, gezegd of geschreven; zij blijven deze immuniteit genieten nadat zij
hun ambt hebben neergelegd;
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b) te zamen met hun echtgenoten en de te hunnen laste zijnde verwanten
vrijgesteld van immigratiebeperkingen en vreemdelingenregistratie;

c) inzake monetaire of deviezenregelingen in het genot van de gebruikelijke
faciliteiten welke aan ambtenaren van internationale organisaties worden toegekend;

d) gerechtigd om de eerste maal, dat zij hun post bezetten, in het betrokken
land hun huisraad en goederen voor persoonlijk gebruik vrij van rechten in te
voeren uit het land waar zij het laatst hun verblijfplaats hebben gehad of uit het land
waarvan zij onderdaan zijn, en bij het neerleggen van hun ambt hun huisraad en
goederen voor persoonlijk gebruik uit genoemd land vrij van rechten weder uit te
voeren, in beide gevallen met inachtneming van de voorwaarden, welke de regering
van het land waar dit recht wordt uitgeoefend, als noodzakelijk beschouwt;

e) gerechtigd hun voor persoonlijk gebruik bestemde personenauto die in
het land waar zij het laatst hun verblijfplaats hebben gehad of in het land waarvan
zij onderdaan zijn, verkregen is op de voorwaarden die op de binnenlandse markt
van dat land gelden, vrij van rechten in te voeren en deze vrij van rechten weder
uit te voeren, in beide gevallen met inachtneming van de voorwaarden, welke de
regering van bet betrokken land als noodzakelijk beschouwt.

ARTIKEL 12

Onder de voorwaarden en volgens de procedure welke door de Raad worden
vastgesteld op grond van de door de Commissie binnen een jaar na de inwerldng-
treding van het Verdrag gedane voorstellen, worden de ambtenaren en overige
personeelsleden van de Gemeensehap onderworpen aan een belasting ten bate van
de Gemeensehap op de door haar betaalde salarissen, lonen en emolumenten.

Zij zijn vrijgesteld van nationale belastingen op de door de Gemeensehap
betaalde salarissen, lonen en emolumenten.

ARTIKEL 13

De ambtenaren en overige personeelsleden van de Gemeensehap, die zich
uitsluitend uit hoofde van de uitoefening van hun ambt in dienst van de Gemeen-
sehap vestigen op het grondgebied van een andere Lid-Staat dan de Staat van de
fiscale woonplaats, welke zij bezitten op bet ogenblik van hun indiensttreding bij
de Gemeensehap, worden voor de toepassing van de inkomsten-, vermogens- en
successiebelastingen, alsmede van de tussen de Lid-Staten van de Gemeenschap
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gesloten overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting, zowel in de Staat,
waar zij zich gevestigd hebben als in de Staat van de fiscale woonplaats, geacht hun
woonplaats te hebben behouden in de laatstgenoemde Staat, indien deze lid is van
de Gemeenschap. Deze bepaling geldt eveneens voor de echtgenoot voor zover deze
geen eigen beroepsbezigheden uitoefent, alsmede voor de kinderen die ten laste
zijn en onder toezicht staan van de in dit artikel bedoelde personen.

De roerende goederen welke toebehoren aan de in de vorige alinea bedoelde
personen en zich bevinden op het grondgebied van de Staat van verblijf, worden in
die Staat vrijgesteld van successiebelasting; voor de heffing van die belasting worden
die roerende goederen geacht zich in de Staat van de fiscale woonplaats te bevinden,
onder voorbehoud van de rechten van derde Staten en de mogelijke toepassing van
de bepalingen der internationale overeenkomsten betreffende dubbele belasting.

De uitsluitend uit hoofde van de uitoefening van een ambt in dienst van
andere internationale organisaties verkregen woonplaats wordt niet in aanmerking
genomen bij de toepassing van de bepalingen van dit artikel.

ARTIKEL 14

Op voorstel van de Commissie, in te dienen binnen een jaar na de inwerking-
treding van het Verdrag, stelt de Raad met eenparigheid van stemmen de regeling
vast inzake de sociale voorzieningen, welke op de ambtenaren en overige personeels-
leden van de Gemeenschap van toepassing zal zijn.

ARTIKEL 15

Op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de overige betrokken
instellingen, bepaalt de Raad op welke categorie n van ambtenaren en overige
personeelsleden van de Gemeenschap de bepalingen van de artikelen 11, 12, tweede
alinea, en 13 geheel of ten dele van toepassing zijn.

De namen, hoedanigheden en adressen der ambtenaren en overige personeels-
leden, welke onder deze categorie n zijn begrepen, worden op gezette tijden aan de
regeringen der Lid-Staten medegedeeld.
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Hoofdstuk 6

VOORBECHTEN EN IMMUNrTEITEN DER BIJ DE
GEMEENSCHAP GEVESTIGDE MISSIES

ARTIKEL 16

De Lid-Staat, op wiens grondgebied de zetel van de Gemeenschap is gevestigd,
verleent aan de missies der bij de Gemeenschap geacerediteerde derde Staten de
gebruikelijke diplomatieke immuniteiten.

Hoofdstuk 7

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 17

De voorrechten, immuniteiten en faciliteiten worden aan de ambtenaren en
overige personeelsleden van de Gemeenschap uitsluitend in haar belang verleend.

Elke instelling van de Gemeenschap is gehouden de aan een ambtenaar of
ander personeelslid verleende immuniteit op te heffen in alle gevallen, waarin zulks
naar haar mening niet strijdig is met de belangen van de Gemeenschap.

ARTIKEL 18

Voor de toepassing van dit Protocol handelen de instellingen van de Gemeen-
schap in overeenstemming met de verantwoordelijke autoriteiten van de betrokken
Lid-Staten.

ARTIKEL 19

De artikelen 11 tot en met 14 en 17 zijn van toepassing op de leden -van de
Commissie.
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ARTIKEL 20

De artikelen 11 tot en met 14 en 17 zijn van toepassing op de rechters, de
griffier en de toegevoegde rapporteurs van, alsmede op de advocaten-generaal bij het
Hof van Justitie, onverminderd de bepalingen van artikel 3 van het- Protocol
betreffende het Statuut van het Hof van Justitie nopens de vrijstelling van rechts-
vervolging van de rechters en de advocaten-generaal.
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TEN BLIJKE WAAHRVAN de ondergetekende gevolmachtigden 
hun hand,

tekening onder dit ProtOcol hebben gesteld.

Gedaan te Brussel, de zeventiende april negentienhonderd zevenentviftig-

° 
O -Is
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PROTOCOL

betreffende het

STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE

van de

EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN BIJ HET VERDRAG TOT OPRICHTING

VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE,

WENSENDE, het Statuut van het Hof van Justitie, bedoeld in artikel 160 van
het Verdrag, vast te stellen,

HEBBEN te dien einde als bun gevolmachtigden aangewezen:

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN:

J. Ch. Baron SNoY et d'OPPUERS, Secretaris-Generaal van het Ministerie van

Economische Zaken, Voorzitter van de Belgische delegatie bij de Inter-

gouvernementele Conferentie;

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND:

Prof. Dr. Carl Friedrich OPHULS, Ambassadeur van de Bondsrepubliek

Duitsland, Voorzitter van de Duitse delegatie bij de Intergouvernementele

Conferentie;

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK:

de Heer Robert MARJOLIN, Hoogleraar in de Rechtsgeleerdheid, Vice-Voor.

zitter van de Franse delegatie bij de Intergouvernementele Conferentie;

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK:

de Heer V. BADINI CONFALONIERI, Onder-Staatssecretaris van Buitenlandse

Zaken, Voorzitter van de Italiaanse delegatie bij de Intergouvernementele
Conferentie;
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HARE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOGIN VAN LUXEMBURG:

de Heer Lambert SCHAUS, Ambassadeur van het Groothertogdom Luxemburg,
Voorzitter van de Luxemburgse delegatie bij de Intergouvernementele
Conferentie;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN:

de Heer J. LINTHORST HOMAN, Voorzitter van de Nederlandse delegatie bij de
Intergouvernementele Conferentie;

DIE, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden vol-

machten,

OVEREENSTEMMING HEBBEN BEREIKT omtrent de volgende bepalingen welke
aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
zijn gehecht:
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ARTIKEL I

Het krachtens artikel 3 van het Verdrag ingestelde Hof van Justitie wordt
samengesteld en oefent zijn functies uit overeenkomstig de bepalingen van het
Verdrag en van dit Statuut.

Titel I

STATUS VAN DE RECHTERS EN VAN DE ADVOCATEN-GENERAAL

ARTIKEL 2

Alvorens zijn ambt te aanvaarden, moet iedere rechter in openbare zitting
de eed afleggen, dat hij zijn functie zal uitoefenen in volkomen onpartijdigheid en
geheel overeenkoinstig zijn geweten en dat hij niets van het geheim der beraad-
slagingen openbaar zal maken.

ARTIKEL 3

De rechters zijn vrijgesteld van rechtsvervolging. Met betrekking tot hetgeen
zij in hun offici~le hoedanigheid hebben gedaan, gezegd of geschreven, blijven zij
deze immuniteit genieten ook nadat zij hun ambt hebben neergelegd.

Het Hof kan, in voltallige zitting, de immuniteit opheffen.

Ingeval tegen een rechter wiens immuniteit is opgeheven, een strafvervolging
wordt ingesteld, kan hij in elk der Lid-Staten slechts worden berecht door de
instantie, welke bevoegd is tot berechting van de leden van het hoogste nationale
rechterlijke college.
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ARTIKEL 4

De rechters mogen geen politieke functie of bestuursambt uitoefenen.

Zij mogen geen beroepswerkzaamheid al dan niet tegen beloning verrichten,
tenzij van deze bepaling door de Raad bij uitzondering afwijking is toegestaan.

Bij hun ambtsaanvaarding verbinden zij zich plechtig om gedurende hun
ambtsperiode en na afloop daarvan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen
fia te komen, in het bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het aanvaarden
van bepaalde functies of voordelen na afloop van die ambtsperiode.

In geval van twijfel beslist het Hof.

ARTIKEL 5

Behalve door periodieke vervanging of door overlijden eindigt de ambts-
uitoefening van een rechter door ontslag.

Ingeval een rechter ontslag verzoekt, rieht hij daartoe tot de president van
het Hof een brief, welke aan de voorzitter van de Raad wordt doorgezonden. Door
laatstbedoelde kennisgeving ontstaat een vacature.

Behoudens in gevallen, waarin artikel 6 hiernavolgend toepassing vindt,'blijft
elke reehter zitting hebben totdat zijn opvolger in functie treedt.

ARTIKEL 6

Een rechter kan slechts van zijn ambt worden ontheven of van zijn recht op
pensioen of van andere als zodanig geldende gunsten vervallen worden verklaard,
wanneer hij, naar het eenstemmig oordeel van de rechters van en de advocaten-
generaal bij het Hof, heeft opgehouden aan de gestelde voorwaarden of aan de uit
zijn ambt voortvloeiende verplichtingen te voldoen. De betrokkene neemt niet aan
die beraadslagingen deel.

De griffier deelt de beslissing van bet Hof mede aan de voorzitters van de
Vergadering en van de Commissie en geeft van die beslissing kennis aan de voor-
zitter van de Raad.

In geval van een beslissing waarbij een rechter van zijn ambt wordt ontheven,
ontstaat door laatstbedoelde kennisgeving een vacature.
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ARTIKEL 7

De rechters wier ambtsuitoefening v66r het verstrijken van hun mandaat
eindigt, worden voor de verdere luur van het mandaat vervangen.

ARTIKEL 8

De bepalingen van de artikelen 2 tot en met 7 zijn van toepassing op de
advocaten-generaal.

Titel II

ORGANISATIE

ARTIKEL 9

De griffier legt voor het Hof de eed af, dat hij zijn functie zal uitoefenen in
volkomen onpartijdigheid en geheel overeenkomstig zijn geweten en dat hij niets
van het geheim der beraadslagingen openbaar zal maken.

ARTIKEL 10

Het Hof regelt de vervanging van de griffier, voor het geval dat deze ver-
hinderd is.

ARTIKEL 11

In het belang van de dienst worden aan het Hof ambtenaren en andere
personeelsleden verbonden. Zij ressorteren onder de griffier, onder het gezag van
de president.
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ARTIKEL 12

Op voorstel van het Hof kan de Raad met eenparigheid van stemmen voorzien
in de benoeming van toegevoegde rapporteurs en hun statuut bepalen. De toe-
gevoegde rapporteurs kunnen overeenkomstig de in het reglement voor de proces-
voering vast te stellen bepalingen worden geroepen om deel te nemen aan het onder-
zoek van de bij het Hof aanhangige zaken en om de rechter-rapporteur bij te staan.

De toegevoegde rapporteurs, gekozen uit personen, die alle waarborgen voor
onafhankelijkheid bieden en de nodige bewijzen van juridisehe bekwaamheid
bezitten, worden door de Raad benoemd. Zij leggen voor het Hof de eed af dat zij
hun ambt zullen uitoefenen in volkomen onpartijdigheid en geheel overeenkomstig
hun geweten en dat zij niets van het geheim der beraadslagingen openbaar zullen
maken.

ARTIKEL 13

De rechters, de advocaten-generaal en de griffier zijn verplicht verblijf te
houden in de plaats waar het Hof is gevestigd.

ARTIKEL 14

Het Hof is permanent in functie. De rechterlijke vakanties worden door het
Hof met inachtneming van de eisen van de dienst vastgesteld.

ARTIKEL 15

Het Hof kan slechts in oneven getal op geldige wijze beslissen. De in voltallige
zitting genomen beslissingen van het Hof zijn geldig, wanneer vijf rechters tegen-
woordig zijn. De beslissingen van de kamers zijn geldig, wanneer zij door drie
rechters zijn genomen; in geval van verhindering van een der rechters van een kamer
kan, overeenkomstig de in het reglement voor de procesvoering vast te stellen
bepalingen, een beroep worden gedaan op een rechter die deel uitmaakt van een
andere kamer.
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ARTIKEL 16

De rechters en de advocaten-generaal mogen niet deelnemen aan de berechting
van enige zaak, waarin zij vroeger zijn opgetreden als gemachtigde, raadsman of
advocaat van een van beide partijen, of waarover zij geroepen zijn geweest zich uit
te spreken als lid van een rechtbank, van een commissie van onderzoek of in enige
andere hoedanigheid.

Wanneer een rechter of advocaat-generaal om een bijzondere reden meent
niet te kunnen deelnemen aan de berechting of het onderzoek van een bepaalde
zaak, deelt hij dit aan de president mede. Ingeval de president van oordeel is, dat
een rechter of een advocaat-generaal om een bijzondere reden niet over een bepaalde
zaak dient te zitten of te concluderen, stelt hij de betrokkene hiervan in kennis.

In geval van moeilijkheden nopens de toepassing van dit artikel beslist het
Hof,

Partijen kunnen geen wijziging in de samenstelling van het Hof of van een
van zijn kamers verlangen met een beroep op de nationaliteit van een rechter, of op
het feit, dat in het Hof of in een van zijn kamers een rechter van haar nationaliteit

ontbreekt.

Titel III

PROCEDURE

ARTIKEL 17

De Staten zowel als de instellingen van de Gemeenschap worden voor het
Hof vertegenwoordigd door een voor elke zaak benoemde gemachtigde; de gemach-
tigde kan door een raadsman of door een bij de balie van een van de Lid-Staten
ingeschreven advocaat worden bijgestaan.

De andere partijen moeten worden vertegenwoordigd door een bij de balie

-van een der Lid-Staten ingeschreven advocaat.

De gemachtigden, raadslieden en advocaten, die voor het Hof verschijnen,

genieten de voor de onafbankelijke uitoefening van hun functies nodige rechten en
waarborgen, overeenkomstig de in het reglement voor de procesvoering vast te

stellen bepalingen.

Ten aanzien van de raadslieden en advocaten die voor bet Hof optreden,
bezit het Hof overeenkomstig de in dat reglement vast te stellen bepalingen de
ibevoegdheden, welke ter zake gewoonlijk aan gerechtshoven en rechtbanken worden

toegekend.
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Hoogleraren die onderdaan zijn van een Lid-Staat waarvan de wetgeving hun
bet recht toekent te pleiten, genieten voor bet Hof de rechten welke in dit artikel
aan de advocaten zijn toegekend.

ARTIKEL 18

De procedure voor het Hof bestaat uit twee gedeelten: de schriftelijke en de
mondelinge behandeling.

De schriftelijke behandeling omvat bet toezenden aan partijen en aan de
instellingen van de Gemeenschap wier beslissingen in bet geding zijn, van de ver-
zoekschriften, memori n, verweerschriften en andere opmerkingen en, eventueel,
van de verdere conclusion, alsmede van alle stukken en documenten welke ter
ondersteuning in bet geding worden gebracht of van hun voor eensluidend gewaar-
merkte afschriften.

De toezending geschiedt door tussenkomst van de griffier in de volgorde en
binnen de termijnen als bepaald in bet reglement voor de procesvoering.

De mondelinge behandeling omvat de voorlezing van bet rapport van de
rechter-rapporteur, alsmede bet horen door bet Hof van de gemachtigden, raads-
lieden en advocaten, en van de advocaat-generaal in zijn conclusie, benevens,
zo nodig, het horen van getuigen en deskundigen.

ARTIKEL 19

Een zaak wordt bij bet Hof aanhangig gemaakt door middel van een verzoek-
schrift, dat aan de griffier wordt toegezonden. Het verzoekschrift moet inhouden de
naam en woonplaats van de verzoeker en de hoedanigheid van de ondertekenaar, de
aanduiding van de partij tegen wie bet verzoekschrift is gericht, bet onderwerp van
bet geschil, de conclusion en een sumniere uiteenzetting van de aangevoerde middelen.

Aan bet verzoekschrift wordt, indien het strekt tot vernietiging van een
handeling, de desbetreffende akte toegevoegd of, in bet geval bedoeld in artikel 148
van bet Verdrag, een bewijsstuk van de datum der in dat artikel bedoelde uit-
nodiging. Indien deze stukken niet bij bet verzoekschrift zijn gevoegd nodigt de
griffier de betrokkene uit deze alsnog binnen een redelijke termijn over te leggen;
verval van bet recht tot beroep kan niet worden tegengeworpen, indieh bet verzuim
eerst is hersteld na bet verstrijken van de terrnijn van beroep.

AR TIKEL 20

In gevallen als bedoeld in artikel 18 van bet Verdrag wordt beroep bij bet
Hof ingesteld door middel van een verzoekschrift, dat aan de griffier wordt toe-
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gezonden. Het verzoekschrift moet inhouden de naam en woonplaats van de ver-
zoeker en de hoedanigheid van de ondertekenaar, de beslissing waartegen beroep
wordt ingesteld, de tegenpartijen, het onderwerp van het geschil, de conclusion en
een summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen.

Aan het verzoekschrift wordt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift
van de bestreden beslissing van de Arbitrage-Commissie toegevoegd.

Indien het Hof het beroep verwerpt, wordt de beslissing van de Arbitrage-
Commissie onherroepelijk.

Indien het Hof de beslissing van de Arbitrage-Commissie vernietigt, kan de
procedure, wanneer daartoe grond bestaat, op initiatief van een der partijen in bet
geding voor de Arbitrage-Commissie worden hervat. Deze is aan de door het Hof
besliste rechtsvragen gebonden.

ARTIKEL 21

In de in artikel 150 van het Verdrag bedoelde gevallen, wordt van de beslissing
van de nationale rechterlijke instantie die de procedure schorst en een beroep doet
op bet Hof, aan dit Hof kennis gegeven op initiatief van die instantie. De griffier
van het Hof geeft van deze beslissing vervolgens kennis aan de betrokken partijen,
de Lid-Staten en de Commissie, alsmede aan de Raad wanneer de handeling, waarvan
de geldigheid of de uitlegging wordt betwist, van deze uitgaat.

Binnen twee maanden na deze laatste kennisgeving hebben de partijen, de
Lid-Staten, de Commissie en, in voorkomend geval, de Raad bet recht bij bet Hof
memorifin of schriftelijke opmerkingen in te dienen.

ARTIKEL 22

Het Hof kan partijen verzoeken alle stukken over te leggen en alle inlichtingen
te verstrekken, welke bet wenselijk acht. In geval van weigering neemt bet Hof
hiervan akte.

Het Hof kan eveneens aan de Lid-Staten en aan de instellingen die geen partij
in bet proces zijn, verzoeken ale inlichtingen te verstrekken welke bet voor bet
proces nodig acht.

ARTIKEL 23

Het Hof is bevoegd te allen tijde een deskundig onderzoek op te dragen aan
personen, lichamen, bureaus, commissies of organen te zijner keuze.
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ARTIKEL 24

Getuigen kunnen worden gehoord overeenkomstig de bepalingen die zullen
worden vastgesteld in het reglement voor de procesvoering.

ARTIKEL 25

Ten aanzien van gebrekige getuigen geniet het Hof dezelfde bevoegdheden
als op dit gebied in de regel zijn toegekend aan gerechtshoven en rechtbanken, en
kan geldboeten opleggen, een en ander overeenkomstig de bepalingen die zullen
worden vastgesteld in het reglement voor de procesvoering.

ARTIKEL 26

Getuigen en deskundigen kunnen onder ede worden gehoord volgens de in
het reglement voor de procesvoering vastgestelde formule of op de wijze, welke in de
nationale wetgeving van de getuige of de deskundige is voorgeschreven.

ARTIKEL 27

Het Hof kan bevelen, dat een getuige of deskundige door de rechterlijke
instantie van zijn woonplaats wordt gehoord.

Dit bevel wordt ter uitvoering gericht tot de bevoegde rechterlijke instantie
overeenkomstig de bepalingen van het reglement voor de procesvoering. De stukken
ter uitvoering van de rogatoire commissie worden op dezelfde wijze aan bet Hof
teruggezonden.

Het Hof draagt de kosten, doch kan deze eventueel ten laste van partijen
brengen.

ARTIKEL 28

Elke Lid-Staat beschouwt iedere schending van de eed der getuigen en des-
kundigen als het overeenkomstige strafbare feit bedreven voor een nationale recht-
bank die in burgerlijke zaken uitspraak doet. Op aangifte van het Hof vervolgt hij
de daders van dit strafbare feit voor de bevoegde nationale rechterlijke instantie.

ARTIKEL 29

De zittingen zijn openbaar, tenzij het Hof ambtshalve of op verzoek van
partijen om gewichtige redenen anders beslist.
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ARTIKEL 30

Tijdens de mondelinge behandeling kan het Hof de deskundigen, de getuigen,

alsook de partijen zelf, horen. Deze laatsten kunnen evenwel slechts pleiten bij

monde van haar vertegenwoordiger.

ARTIKEL 31

Van iedere zitting wordt proces-verbaal opgemaakt, hetwelk door de president

en de griffier wordt ondertekend.

ARTIKEL 32

De rol der terechtzitting wordt door de president vastgesteld.

ARTIKEL 33

De beraadslagingen van het Hof zijn en blijven geheim.

ARTIKEL 34

De arresten zijn met redenen omideed. Zij vermelden de namen van de

rechters, die hebben beslist.

ARTIKEL 35

De arresten worden ondertekend door de president en de griffier. Zij worden

in openbare zitting uitgesproken.

ARTIKEL 36

Het Hof geeft een beslissing ten aanzien van de proceskosten.
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ARTIKEL 37

De president van het Hof kan in een summiere procedure, voor zover nodig

afwijkend van sommige regels van dit Statuut, welke wordt vastgesteld bij het

reglement voor de procesvoering, uitspraak doen op conclusies, strekkende ofwel
ter verkrijging van de in artikel 157 van het Verdrag bedoelde opschorting, ofwel

tot toepassing van voorlopige maatregelen krachtens artikel 158, ofwel tot schorsing

van de gedwongen tenuitvoerlegging overeenkomstig de laatste alinea van artikel 164.

Bij verhindering van de president wordt deze door een andere rechter

vervangen overeenkomstig de bepalingen van het reglement voor de procesvoering.

De door de president of zijn plaatsvervanger gegeven beschikking heeft

slechts een voorlopig karakter en prejudicieert niet op de beslissing van bet Hof ten

principale.

ARTIKEL 38

De Lid-Staten en de instellingen van de Gemeenschap kunnen zich voegen
in cen voor bet Hof aanhangig rechtsgeding.

Hetzelfde recht heeft elke andere persoon, die aannemelijk maakt belang te

hebben bij de beslissing van een voor bet Hof aanhangig rechtsgeding, met uit-

zondering van de rechtsgedingen tussen Lid-Staten, tussen instellingen van de

Gemeensehap, of tussen Lid-Staten enerzijds en instellingen van de Gemeenschap
anderzijds.

De conclusion van bet verzoek tot voeging kunnen slechts strekken tot
ondersteuning van de conclusi~n van een der partijen.

ARTIKEL 39

Wanneer de verwerende partij, ofschoon regelmatig in bet geding geroepen,

nalaat schriftelijk conclusion in te dienen, wordt het arrest tegen haar bij verstek
gewezen. Het arrest is vatbaar voor verzet binnen een maand na zijn betekening.

Tenzij bet Hof anders bepaalt, schorst bet verzet de tenuitvoerlegging van bet bij

verstek gewezen arrest niet.

ARTIKEL 40

De Lid-Staten, de instellingen van de Gemeenschap en alle andere natuurlijke

of rechtspersonen kunnen, in de gevallen en overeenkomstig de bepalingen vast te
stellen in bet reglement voor de procesvoering, derden-verzet insteUen tegen de ar-

resten gewezen in rechtsgedingen, waarin zij niet geroepen zijn geweest, indien hun
rechten door deze arresten worden geschaad.
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ARTIKEL 41

In geval van moeilijkheden nopens de betekenis en de strekking van een
arrest, heeft het Hof tot taak dit uit te leggen, op verzoek van een der partijen of van
een instelling van de Gemeenschap welke haar belang ter zake aannemelijk maakt.

ARTIKEL 42

Herziening van een arrest kan aan bet Hof slechts worden verzocht op grond
van de ontdekking van een feit, dat van beslissende invloed kan zijn en dat, v66r de
uitspraak van het arrest, onbekend was aan het Hof en aan de partij, die de herziening
verzoekt.

De herzieningsprocedure begint met een arrest, waarbij het Hof, uitdrukkelijk
bet bestaan van een nieuw feit vaststellende en oordelende, dat bet grond tot her-
ziening oplevert, uit dien hoofde het verzoek ontvankelijk verklaart.

Herziening kan niet meer worden verzocht na verloop van tien jaar te rekenen
van de dagtekening van het arrest.

ARTIKEL 43

Bepaalde termijnen volgens afstand worden in het reglement voor de proces-
voering vastgesteld.

Verval van instantie wegens het verstrijken van een procestermijn kan niet
worden tegengeworpen, wanneer de betrokkene toeval of overmacht aantoont.

ARTIKEL 44

De vorderingen tegen de Gemeenschap inzake niet contractuele aansprakelijk-
heid verjaren vijf jaar na het feit, dat tot deze vordering aanleiding heeft gegeven.
De verjaring wordt gestuit, hetzij door een bij het Hof ingesteld beroep, hetzij door
een eerder gedaan verzoek, hetwelk de benadeelde kan richten tot de bevoegde
instelling van de Gemeenschap. In het laatste geval moet het beroep worden ingesteld
binnen de termijn van twee maanden bepaald in artikel 146; de tweede alinea van
artikel 148 is van overeenkomstige toepassing.



1958 Nations Unies - Recueil des Traites 409

ARTIKEL 45

Het in artikel 160 van het Verdrag bedoelde reglement voor de procesvoering
bevat, behalve de in het Statuut vastgestelde bepalingen, alle overige bepalingen

welke nodig zijn voor de toepassing en, voor zover nodig, de aanvulling van dit

Statuut.

ARTIKEL 46

De Raad kan, met eenparigheid van stemmen, de bepalingen van dit Statuut

nader aanpassen wanneer zulks nodig blijkt ten gevolge van de maatregelen, die hij

overeenkomstig de laatste alinea van artikel 137 van het Verdrag neemt.

ARTIKEL 47

De voorzitter van de Raad gaat terstond na de eedaflegging over tot aan-
wijzing, bij loting, van de rechters en de advocaten-generaal, die aan het einde van

de eerste periode van drie jaar overeenkomstig de tweede en derde alinea's van
artikel 139 van het Verdrag moeten worden vervangen.
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TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun hand-
tekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Gedaan te Brussel, de zeventiende april negentienhonderd zevenenvijftig.

1.F 1
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ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN, DE PRESIDENT VAN DE

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK, DE

PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK, HARE KONINKLIJKE HOOGHEID DE

GROOTHERTOGIN VAN LUXEMBURG, HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDER-

LANDEN,

VERLANGENDE, te voorkomen dat een veelvoud ontstaat van instellingen
welke geroepen zijn in de door hen opgerichte Europese Gemeenschappen gelijk-
soortige taken te vervullen,

HEBBEN BESLOTEN voor deze Gemeenschappen bepaalde gemeenschap-

pelijke instellingen in het leven te roepen en hebben te dien einde als hun gevol-

machtigden aangewezen:

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN:

De Heer Paul-Henri SPAK, Minister van Buitenlandse Zaken;

J. Ch. Baron SNoY et D'OPPUERS, Secretaris-Generaal van het Ministerie
van Economische Zaken, Voorzitter van de Belgische delegatie bij de

Intergouvernementele Conferentie;

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND:

Dr. Konrad ADENAUER, Bondskanselier;

Prof. Dr. Walter HALLSTEIN, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK:

De Heer Christian PINEAU, Minister van Buitenlandse Zaken;

De Heer Maurice FAURE, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK:

De Heer Antonio SEGNI, Voorzitter van de Raad van Ministers;
Professor Gaetano MARTINO, Minister van Buitenlandse Zaken;
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HARE KONINKLIJKE HOOGREID DE GROOTHERTOGIN VAN LUXEMBURG:

De Heer Joseph BECH, Minister-President, Minister van Buitenlandse
Zaken;
De Heer Lambert ScHAus, Ambassadeur, Voorzitter van de Luxem-
burgse delegatie bij de Intergouvernementele Conferentie;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN:

De Heer Joseph LurNs, Minister van Buitenlandse Zaken;
De Heer J. LINTHORST HoMAf, Voorzitter van de Nederlandse delegatie
bij de Intergouvernementele Conferentie.

DIE, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden
volmachten, omtrent de volgende bepalingen overeenstemming hebben
bereikt:
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Afdeling I

DE VERGADERING

ARTIKEL I

De algemene en bijzondere bevoegdheden welke het Verdrag tot op-
richting van de Europese Economische Gemeenschap enerzijds en bet Verdrag

tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie anderzijds aan
de Vergadering toekennen, worden, overeenkomstig de bepalingen onder-
scheidenlijk in die Verdragen gesteld, uitgeoefend door 66n Vergadering, samen-
gesteld en aangewezen als in artikel 138 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap en in artikel 108 van bet Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie is voorgeschreven.

ARTIKEL 2

1. Zodra zij in functie treedt, vervangt de in bet voorgaande artikel ge-
noemde Vergadering de Gemeenschappelijke Vergadering genoemd in artikel 21
van bet Verdrag tot oprichting van de Europese "Gemeenschap voor Kolen en
Staal. Zij oefent de door dat Verdrag aan de Gemeenschappelijke Vergadering
toegekende algemene en bijzondere bevoegdheden uit overeenkomstig de be-

palingen daarvan.

2. Te dien einde wordt op de datum waarop de in het voorgaande artikel
genoemde Vergadering in functie treedt, artikel 21 van bet Verdrag tot op-
richting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ingetrokken en door
de volgende bepalingen vervangen:
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.. ARTIKEL 21

1. De Vergadering bestaat uit afgevaardigden die de Parlementen uit hun
midden aanwijzen volgens de door iedere deelnemende Staat vastgestelde procedure.

2. Het aantal afgevaardigden is als volgt vastgesteld:

Duitsland

Belgio

Frankrijk

Itali

Luxemburg

Nederland

3. De Vergadering stelt ontwerpen op voor het houden van rechtstreekse algemene
verkiezingen volgens een in alle deelnemende Staten eenvormige procedure.

De Raad stelt met eenparigheid van stemmen de desbetreffende bepalingen
vast, waarvan hij de aanneming door de deelnemende Staten, overeenkomstig hun
onderscheidene grondwettelijke bepalingen, aanbeveelt."
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Afdeling II

HET HOF VAN JUSTITIE

ARTIKEL 3

De bevoegdheden welke het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap enerzijds en het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie anderzijds aan het Hof van Justitie
toekennen, worden, onder de voorwaarden onderscheidenlijk in die Verdragen
gesteld, uitgeoefend door 6n Hof van Justitie, samengesteld en aangewezen als
in de artikelen 165 tot en met 167 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap en in de artikelen 137 tot en met 139 van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie is, voorge-
schreven.

ARTIKEL 4

1. Zodra het in functie treedt, vervangt het in het voorgaande artikel ge-
noemde Hof van Justitie het Hof genoemd in artikel 32 van het Verdrag tot
eprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Het oefent de
door dat Verdrag aan het Hof toegekende bevoegdheden uit overeenkomstig de
bepalingen daarvan.

De president van het in het voorgaande artikel genoemde Hof van Justitie
oefent de bevoegdheden uit welke het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal aan de voorzitter van het daarin genoemde
Hof toekent.

2. Te dien einde worden op de datum waarop het in het voorgaande artikel
genoemde Hof van Justitie in functie treedt,
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a) artikel 32 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal ingetrokken en door de volgende bepalingen
vervangen:

ARTIKEL 32

Het Hof bestaat uit zeven rechters.

Het Hof 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.

In alle zaken die aanhangig zijn gemaakt door een deelnemende Staat of door
een instelling van de Gemeensehap, alsmede in alle krachtens artikel 41 aan het Hof
voorgelegde prejudicile geschillen, beslist het Hof in voltallige zitting.

Indien het Hof zulks verzoekt, kan de Raad met eenparigheid van stemmen
het aantal rechters verhogen en de tweede en de derde alinea van dit artikel alsmede
de tweede alinea van artikel 32 ter voor zover nodig aanpassen."

,, ARTIKEL 32 bis

Het Hof wordt bijgestaan door twee advocaten-generaal.

De advocaat-generaal heeft tot taak, in het openbaar in volkomen onpartijdig-
heid en onafhankelijkheid met redenen omklede conclusies te nemen aangaande
zaken welke aan het Hof zijn voorgelegd, ten einde dit ter zijde te staan-bij de vervulling
van zijn taak, gelijk deze is omschreven in artikel 31.

Indien her Hof zulks verzoekt, kan de Raad met eenparigheid van stemmen
het aantal advocaten-generaal verhogen en d derde alinea van artikel 32 ter voor
zover nodig aanpassen."
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ARTIKEL 32 ter

De rechters en de advocaten-generaal, gekozen uit personen die alle waar-
borgen voor onafhankelijkheid bieden en aan alle gestelde eisen voldoen om in hun
onderseheidene landen de hoogste rechterlijke ambten te bekleden, of die bekend staan
als kundige rechtsgeleerden, worden in onderlinge overeenstemming door de regerin-
gen van de deelnemende Staten voor zes jaar benoemd.

Om de drie jaar vindt een gedeeltelijke vervanging van de rechters plaals. Deze
heeft beurtelings betrekking op drie en op vier rechters. De drie rechters die aan het
einde van de eerste periode van drie jaar moeten aftreden, worden door het lot aan-
gewezen.

Om de drie jaar vindt een gedeeltelijke vervanging van de advocaten-generaal
plaats. De advocaat-generaal die aan het einde van de eerste periode van drie jaar
moet aftreden, wordt door het lot aangewezen.

De afiredende rechters en advocaten-generaal zijn herbenoenibaar.

De rechters kiezen uit hun midden voor drie jaar de voorzitter van het Hof.
Hij is herkiesbaar."

ARTIKEL 32 quater

Het Hof benoemt zijn griffier en bepaalt diens positie."

b) de bepalingen van het Protocol betreffende het Statuut van het
Hof van Justitie, welk Protocol een bijlage vormt van het Verdrag tot op-
richting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, ingetrokken voor
zover zij in strijd zijn met de artikelen 32 tot en met 32 quater van dat Verdrag.
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Afdeling III

HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMIT]9

ARTIKEL 5

1. De taak welke het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische

Gemeenschap enerzijds en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-

schap voor Atoomenergie anderzijds aan het Economisch en Sociaal Comit6

toekennen, wordt onder de voorwaarden onderscheidenlijk in die Verdragen

gesteld, vervuld door 66n Economisch en Sociaal Comit6, samengesteld en aan-

gewezen als in artikel 194 van het Verdrag tot oprichting van de Eiropese
Economische Gemeenschap en in artikel 166 van het Verdrag tot oprichting van

de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie is voorgeschreven.

2. Het in het voorgaande lid genoemde Economisch en Sociaal Comit6 moet

een gespecialiseerde afdeling en kan deskundige sub-comit6s omvatten, voor het

terrein of voor de vraagstukken welke onder het Verdrag tot oprichting van de

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie vallen.

3. De bepalingen van de artikelen 193 en 197 van het Verdrag tot oprichting

van de Europese Economische Gemeenschap zijn van toepassing op het in lid 1

genoemde Economisch en Sociaal Comit6.

Afdeling IV

DE FINANCIERING DEZER INSTELLINGEN

ARTIKEL 6

De huishoudelijke uitgaven van de Vergadering, het Hof van Justitie en

het Economisch en Sociaal Comit6 worden door de betrokken Gemeenschappen

voor gelijke delen gedragen.
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De wijze van toepassing van dit artikel wordt in onderlinge overeenstem-
ming vastgesteld door de bevoegde autoriteiten van elke Gemeenschap.

SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 7
1

Deze Overeenkomst zal door de Hoge Overeenkomstsluitende Partijen
worden bekrachtigd overeenkomstig hun onderscheidene grondwettelijke be-
palingen. De akten van bekrachtiging zullen worden nedergelegd bij de Regering
van de Italiaanse Republiek.

Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag waarop zowel het Verdrag
tot oprichting van de Europese Ecnomische Gemeenschap als het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie in werkirvg zal
treden.

ARTIKEL 8

Deze Overeenkomst, opgesteld in 66n exemplaar, in de Duitse, de Franse,
de Italiaanse en de Nederlandse taal, zijnde de vier teksten gelijkelijk authentiek,
zal worden nedergelegd in het archief van de Regering van de Italiaanse Repu-
bliek, die een voor eensluidend gewaarmerkt afsehrift daarvan toezendt aan de
Regeringen der andere ondertekenende Staten.
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TEN BLIJKE WAARVArq de ondergetekende gevolmachtigden hun hand-

tekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Gedaan te Rome, de vijfentwintigste maart negentienhonderd zevenen-
vijftig.

i
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