TRAKTAT
om opprettelse av Det Europeiske Økonomiske Fellesskap
Forord
Denne nye oversettelse av Traktat av 25. mars 1957 om opprettelse av Det Europeiske Økonomiske
Fellesskap omfatter bare selve traktatens tekst og ikke de mange vedlegg av forskjellig art som formelt utgjør en integrerende del av traktaten. Oversettelse til norsk av disse vedlegg finnes i den oversettelse av traktaten som fulgte som særskilt vedlegg til St. meld. nr. 15 for 1961-62. Ny oversettelse
også av vedleggene til traktaten er under utarbeidelse.
Oversettelsen av traktaten følger den opprinnelige traktattekst og tar ikke hensyn til de endringer,
vesentlig av rent formell art, som er foranlediget av opprettelsen av et felles Råd og en felles Kommisjon for Det Europeiske Økonomiske Fellesskap, Det Europeiske Kull- og Stålfellesskap og Det Europeiske Atomenergifellesskap, se den såkalte «fusjonstraktat» av 8. april 1965, hvis bestemmelser herom
Oslo, 16. juni 1967.
vil bli satt i verk om kort tid.

Hans Majestet Belgiernes Konge, Presidenten for Forbundsrepublikken Tyskland, Presidenten for Den Franske Republikk, Presidenten for Den Italienske Republikk, Hennes
Kongelige Høyhet Storhertuginnen av Luxembourg, Hennes Majestet Dronningen av Nederland,
som er besluttet på å legge grunnlaget for en stadig nærmere sammenslutning
av de europeiske folk,
som er besluttet på gjennom felles
tiltak å sikre sine lands økonomiske og sosiale fremgang ved å fjerne de skranker som
deler Europa,
som gjør en stadig bedring av leve- og
arbeidsvilkårene for sine folk til et hovedmål
for sine anstrengelser,
som erkjenner at fjernelsen av de
nåværende hindringer krever felles innsats
for å sikre jevn vekst, balansert handel og
lojal konkurranse,
som ønsker å styrke den økonomiske
enhet mellom sine land og sikre disse en
harmonisk utvikling ved å minske forskjellen
mellom de forskjellige områder og bedre de
minst begunstigedes stilling,
som ønsker ved en felles handelspolitikk å bidra til den gradvise opphevelse av
restriksjonene i den internasjonale samhandel,
som har til hensikt å bekrefte den
solidaritet som knytter Europa og de oversjøiske land sammen, og som ønsker å sikre
utviklingen av disses velstand, i samsvar med
prinsippene i De Forente Nasjoners Pakt,
som er besluttet på ved dennesammenslåing av ressursene å styrke forsvaret
av fred og frihet, og som henstiller til andre

folk i Europa som deler deres idealer, å slutte
seg til deres bestrebelser,
har besluttet å opprette et Europeisk
Økonomisk Fellesskap og har for dette formål utpekt som sine befullmektigede:
Hans Majestet Belgiernes Konge
Herr Paul-Henri Spaak, Utenriksminister;
Baron J. Ch. Snoy et d'Oppuers, Generalsekretær i Økonomidepartementet, formann
for den belgiske delegasjon til Den interguvernementale konferanse;
Presidenten for Forbundsrepublikken Tyskland
Dr. Konrad Adenauer, Forbundskansler;
Professor Dr. Walter Hallstein, Statssekretær i Utenriksdepartementet;
Presidenten for Den Franske Republikk
Herr Christian Pineau, Utenriksminister;
Herr Maurice Faure, Statssekretær i Utenriksdepartementet;
Presidenten for Den Italienske Republikk
Herr Antonio Segni, Statsminister;
Professor Gaetano Martino, Utenriksminister;
Hennes Kongelige Høyhet Storhertuginnen
av Luxembourg
Herr Joseph Bech, Stats- og Utenriksminister;
Herr Lambert Schaus, Ambassadør, formann for den luxembourske delegasjon til
Den interguvernementale konferanse;
Hennes Majestet Dronningen av Nederland
Herr Joseph Luns, Utenriksminister;
Herr J. Linthorst Homan, Formann for den
nederlandske delegasjon til Den interguvernementale konferanse;
s o m, etter å ha utvekslet sine fullmakter
som ble funnet å være i god og behørig form,
er blitt enige om følgende bestemmelser:
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FØRSTE DEL

Prinsippene
Artikkel 1

Ved denne Traktat oppretter de Høye
Kontraherende Parter seg imellom
et Europeisk Økonomisk Fellesskap.

Artikkel

—
—
—
—

Artikkel 2

Fellesskapet har til oppgave å fremme en
harmonisk utvikling av den økonomiske virksomhet i Fellesskapet som helhet, en uavbrutt
og avbalansert vekst, økt stabilitet, en stadig
sterkere stigning i levestandarden, og nærmere forbindelser mellom de stater det forener, ved å opprette et felles marked og ved
gradvis å tilnærme medlemsstatenes økonomiske politikk.
Artikkel 3

For å nå de mål som er satt i foregående
artikkel, skal Fellesskapets virksomhet, på de
vilkår 14 i det tempo Traktaten fastsetter,
gå ut på:
a) å oppheve, medlemsstatene imellom, toll
og kvantitative restriksjoner ved innførsel og
utførsel av varer, samt alle andre tiltak med
tilsvarende virkning,
b) å fastsette en felles tolltariff og en felles handelspolitikk overfor tredjeland,
c) å fjerne, medlemsstatene imellom, hindringer for den frie bevegelighet for personer,
tjenesteytelser og kapital,
d) å innføre en felles politikk på landbrukets område,
e) å innføre en felles politikk på transportens område,
f) å innføre en ordning som sikrer at konkurransen på det felles marked ikke blir forrykket,
g) å gjennomføre tiltak som gjør det mulig
å samordne medlemsstatenes økonomiske politikk og forebygge mangel på likevekt i deres
betalingsbalanser,
h) å bringe de nasjonale lovgivninger nærmere hverandre i den utstrekning det er nødvendig for at det felles marked skal virke,
i) å opprette et Europeisk Sosialfond med
sikte på å bedre arbeidsmulighetene for arbeidstakerne og bidra til en stigning i deres
levestandard,
j) å opprette en Europeisk Investeringsbank med sikte på å fremme Fellesskapets
økonomiske vekst ved å skape nye ressurser,
k) å assosiere seg med de oversjøiske land
og områder med sikte på å øke samhandelen
og i fellesskap å fremme den økonomiske og
sosiale utvikling.
2

4

1. De oppgaver som er gitt Fellesskapet, skal
gjennomføres av
en Forsamling;
et Råd;
en Kommisjon;
en Domstol.

Hvert enkelt organ skal handle innenfor
rammen av den myndighet det er tillagt ved
denne Traktat.
2. Rådet og Kommisjonen skal bistås av en
Økonomisk og Sosial Komite med rådgivende
oppgave.
Artikkel 5
Medlemsstatene skal treffe alle alminnelige
eller særlige tiltak som tjener til å sikre oppfyllelsen av de forpliktelser som følger av
denne Traktat eller av beslutningene til Fellesskapets organer. De skal bistå Fellesskapet
med å utføre sin oppgave.
De skal avholde seg fra alle tiltak som kan
sette gjennomføringen av denne Traktats målsetting i fare.
Artikkel 6
1. Medlemsstatene skal, i nært samarbeid
med Fellesskapets organer, samordne sin økonomiske politikk i nødvendig utstrekning for
å nå denne Traktats mål.
2. Fellesskapets organer skal påse at medlemsstatenes indre og ytre finansielle stabilitet ikke blir satt i fare.
Artikkel 7
Enhver forskjellsbehandling på grunnlag av
statsborgerskap er forbudt på området for
denne Traktats anvendelse, dog med forbehold for de særbestemmelser den selv gir.
Rådet kan, etter forslag fra Kommisjonen
og etter å ha rådspurt Forsamlingen, vedta
med kvalifisert flertall alle bestemmelser som
sikter på å forby slik forskjellsbehandling.
Artikkel 8

1. Det felles marked skal opprettes gradvis
i løpet av en overgangsperiode på tolv år.
Overgangsperioden er inndelt i tre etapper,
hver på fire år, hvis lengde kan endres på
nedenfor nevnte vilkår.
2. Hver etappe er tildelt en gruppe tiltak
som må påbegynnes og gjennomføres samtidig.
3. Overgangen fra første til annen etappe
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er betinget av at det konstateres at de mål
som av denne Traktat er spesielt henlagt til
første etappe, i det vesentlige virkelig er nådd
og at forpliktelsene, med forbehold for de unntak og den fremgangsmåte som er fastsatt i
denne Traktat, er blitt oppfylt.
Denne konstatering skal finne sted ved utløpet av det fjerde år ved enstemmig vedtak
av Rådet på grunnlag av Kommisjonens rapport. En medlemsstat skal imidlertid ikke
kunne hindre et enstemmig vedtak ved å påberope seg at den ikke har oppfylt sine egne
forpliktelser. Oppnås ikke enstemmighet, blir
første etappe automatisk forlenget med ett år.
Ved utløpet av det femte år finner Rådets
konstatering sted på samme vilkår. Oppnås
ikke enstemmighet, blir første etappe automatisk forlenget med ytterligere ett år.
Ved utløpet av det sjette år skal Rådets
konstatering finne sted med kvalifisert flertall på grunnlag av Kommisjonens rapport.
4. Innen en måned etter denne siste avstemning har enhver medlemsstat som var i minoritet, eller, hvis det nødvendige flertall ikke
ble oppnådd, enhver medlemsstat rett til å be
Rådet oppnevne et voldgiftsorgan hvis avgjørelse skal binde alle medlemsstater og Felles-

skapets organer. Voldgiftsorganet skal bestå

av tre medlemmer oppnevnt enstemmig av
Rådet etter forslag fra Kommisjonen.
Hvis Rådet ikke innen en måned etter anmodningen har oppnevnt medlemmene av voldgiftsorganet, skal disse oppnevnes av Domstolen innen ytterligere en måned.
Voldgiftsorganet skal selv utpeke sin formann.
Det skal treffe sin avgjørelse innen seks
måneder fra dagen for Rådets avstemning i
henhold til paragraf 3, siste ledd.
5. Annen og tredje etappe kan ikke forlenges eller forkortes uten etter enstemmig vedtak av Rådet etter forslag fra Kommisjonen.
6. Bestemmelsene i de foregående paragrafer kan ikke medføre en forlengelse av overgangsperioden utover en varighet av ialt femten år regnet fra ikrafttredelsen av denne
Traktat.
7. Overgangsperiodens utløp er siste frist
for ikrafttredelsen av alle de fastsatte bestemmelser og for gjennomføringen av alle de
tiltak som opprettelsen av det felles marked
medfører, med forbehold for de unntak og
avvik som er fastsatt i denne Traktat.

ANNEN DEL

Fellesskapets grunnlag
I. DET FRIE VAREBYTTE

Artikkel 9
1. Fellesskapet er basert på en tollunion
som omfatter alt varebytte og som, medlemsstatene imellom, innebærer både forbud mot
toll på import og eksport og alle avgifter
med tilsvarende virkning, og fastsettelse av
en felles tolltariff overfor tredjeland.
2. Bestemmelsene i kapittel 1, første avsnitt, og i kapittel 2 i denne avdeling, får
anvendelse både for varer med opprinnelse i
medlemsstatene og for varer fra tredjeland
som er gjenstand for fri omsetning i medlemsstatene.

Artikkel 10
1. Ved varer som er gjenstand for fri omsetning i en medlemsstat, forstås varer med
opprinnelse i tredjeland for hvilke importformalitetene er oppfylt og skyldig toll og avgifter med tilsvarende virkning er blitt oppkrevd
i denne medlemsstat, og som ikke har nytt
godt av hel eller delvis refusjon av slik toll
og avgift.
2. Kommisjonen skal, før utløpet av det
første år etter ikrafttredelsen av denne Tralt-

tat, fastsette de administrative samarbeidsmetoder for gjennomføringen av artikkel 9,
paragraf 2, under hensyntagen til nødvendigheten av, så vidt mulig, å forenkle de formaliteter som gjelder for handelen.
Kommisjonen skal, før utløpet av det første
år etter ikrafttredelsen av denne Traktat,
fastsette de bestemmelser som skal gjelde for
medlemsstatenes samhandel med varer med
opprinnelse i en annen medlemsstat i hvis
produksjon har inngått varer som ikke er blitt
pålagt toll og avgifter med tilsvarende virkning som gjaldt for dem i den eksporterende
medlemsstat, eller som har nytt godt av hel
eller delvis refusjon av slik toll eller avgift.
Kommisjonen skal ved fastsettelsen av disse
bestemmelser ta hensyn til de regler som er
gitt for tollavviklingen i Fellesskapet og for
den gradvise gjennomføring av den felles tolltariff.

Artikkel 11
Medlemsstatene skal treffe alle passende
tiltak for å sette regjeringene i stand til innen
de fastsatte frister å oppfylle de forpliktelser
i tollspørsmål som påhviler dem i henhold til
denne Traktat.
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Kapittel 1
Tollunionen
Første avsnitt
Opphevelsen av toll mellom medlemsstatene

Artikkel 12
Medlemsstatene skal avholde seg fra seg
imellom å innføre ny toll på import og eksport eller nye avgifter med tilsvarende virkning, og fra å forhøye de som anvendes i den
innbyrdes handel.

Artikkel 13
1. Medlemsstatene skal gradvis avvikle den
importtoll som gjelder dem imellom, i løpet
av overgangsperioden og på de vilkår som er
fastsatt i artiklene 14 og 15.
2. Medlemsstatene skal i løpet av overgangsperioden gradvis avvikle de dem imellom gjeldende avgifter med tilsvarende virkning som
import-toll. Kommisjonen skal i direktiver
bestemme tempoet i avviklingen. Den skal ta
hensyn til både de regler som er gitt i artikkel 14, paragrafene 2 og 3, og de direktiver
Rådet vedtar for å gjennomføre nevnte paragraf 2.

hver enkelt vare skal utgjøre minst 5 % av
basistollsatsen.
For varer for hvilke tollsatsen fremdeles
ligger over 30 %, skal hver reduksjon dog
utgjøre minst 10 % av basistollsatsen.
4. For hver medlemsstat skal den samlede
tollinntekt, som nevnt i paragraf 3, beregnes
ved å multiplisere med basistollsatsene verdien av den faktiske import fra de andre medlemsstater i 1956.
5. De særproblemer som gjennomføringen
av de foregående paragrafer reiser, skal løses
i direktiver vedtatt av Rådet med kvalifisert
flertall etter forslag fra Kommisjonen.
6. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om hvorledes de ovenstående regler for
reduksjon av tollsatsene blir gjennomført. De
skal ta sikte på å oppnå at reduksjonen av
tollsatsen for hver vare utgjør
— ved utløpet av første etappe, minst 25 %
av basistollsatsen;
ved utløpet av annen etappe, minst 50 %
av basistollsatsen.

1. Den basistollsats som skal benyttes som
utgangspunkt for de gradvise reduksjoner,
skal for alle varer være den tollsats som ble
anvendt pr. 1. januar 1957.
2. Tempoet i avviklingen skal være dette :

Kommisjonen skal rette passende rekommandasjoner til dem hvis den finner at det
er fare for at de mål som er satt i artikkel 13,
og de prosentsatser som er fastsatt i denne
paragraf, ikke kan bli nådd.
7. Bestemmelsene i denne artikkel kan endres av Rådet ved enstemmig vedtak etter
forslag fra Kommisjonen og etter at Forsamlingen er rådspurt.

a) under første etappe skal den første reduksjon gjennomføres ett år etter ikrafttredelsen av denne Traktat, den annen atten
måneder senere og den tredje ved utløpet
av det fjerde år etter ikrafttredelsen av
denne Traktat
b) under annen etappe skal det gjennomføres
en reduksjon atten måneder etter denne
etappes begynnelse, en annen reduksjon
atten måneder etter den foregående og en
tredje reduksjon ett år senere;
c) de gjenstående reduksjoner skal gjennomføres under tredje etappe, og Rådet skal
i direktiver fastsette tempoet for disse
med kvalifisert flertall etter forslag fra
Kommisjonen.

1. Uansett bestemmelsene i artikkel 14 kan
en medlemsstat, i løpet av overgangsperioden,
helt eller delvis innstille oppkrevingen av gjeldende toll på varer som importeres fra de
andre medlemsstater. Den skal underrette de
øvrige medlemsstater og Kommisjonen om
dette.
2. Medlemsstatene erklærer at de har til
hensikt å redusere sine tollsatser overfor de
øvrige medlemsstater i et hurtigere tempo
enn fastsatt i artikkel 14, hvis deres alminnelige økonomiske stilling og situasjonen i vedkommende sektor gjør dette mulig for dem.
Kommisjonen skal rette rekommandasjoner
til vedkommende medlemsstater om dette.

Artikkel 14

;

3. Ved den første reduksjon skal medlemsstatene sette i kraft seg imellom en tollsats
som for hver vare er lik basistollsatsen redusert med 10 %.
Ved hver senere reduksjon skal hver medlemsstat redusere samtlige tollsatser på en
slik måte at den totale tollinntekt som definert i paragraf 4, blir redusert med 10 %,
under den forutsetning at reduksjonen for

Artikkel 15

Artikkel 16
Senest ved utløpet av første etappe skal
medlemsstatene, seg imellom, oppheve eksporttoll og avgifter med tilsvarende virkning.

Artikkel 17
1. Bestemmelsene i artiklene 9 til 15, paragraf 1, får anvendelse på toll av fiskal karakter. Slik toll skal dog ikke tas i betraktning
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ved beregningen hverken av den samlede tollinntekt eller av reduksjonen av tollnivået som
helhet i henhold til artikkel 14, paragrafene
3 og 4.
Disse tollsatser skal reduseres med minst
10 % av basistollsatsen på hvert reduksjonstrinn. Medlemsstatene kan redusere dem i et
hurtigere tempo enn fastsatt i artikkel 14.
2. Medlemsstatene skal, før utløpet av det
første år etter ikrafttredelsen av denne Traktat, meddele Kommisjonen sine tollsatser av
fiskal karakter.
3. Medlemsstatene beholder adgangen til å
ombytte disse tollsatser med en indre avgift
i samsvar med bestemmelsene i artikkel 95.
4. Når Kommisjonen finner at ombyttingen
av en tollsats av fiskal karakter støter på
alvorlige vansker i en medlemsstat, skal den
tillate denne medlemsstat å beholde denne toll
på det vilkår at den opphever den senest seks
år etter ikrafttredelsen av denne Traktat. Det
må anmodes om slik tillatelse før utløpet av
det første år etter ikrafttredelsen av denne
Traktat.

For så vidt angår de posisjoner som er oppført i liste A, skal de tollsatser som står i
denne liste benyttes istedenfor de anvendte
satser ved beregningen av det aritmetiske
gjennomsnitt.
3. Satsene i den felles tolltariff kan ikke
overstige:
a) 3 % for varer under tollposisjoner oppført i liste B,
b) 10 % for varer under tollposisjoner oppført i liste C,
c) 15 % for varer under tollposisjoner oppført i liste D,
d) 25 % for varer under tollposisjoner oppført i liste E; når Benelux-landenes tolltariff for disse varer har en sats som ikke
overstiger 3 %, skal denne sats forhøyes
til 12 % ved beregningen av det aritmetiske
gjennomsnitt.
4. Liste F fastsetter de tollsatser som skal
anvendes for varer oppført i denne.
5. De lister over tollposisjoner som er nevnt
i denne artikkel og i artikkel 20, utgjør vedlegg I til denne Traktat.

Annet avsnitt
Fastsettelsen av den felles tolltariff
Artikkel 18
Medlemsstatene erklærer at de har til hensikt å bidra til utviklingen av den internasjonale handel og til reduksjonen av hindringer
for varebyttet ved å inngå avtaler som, på
grunnlag av gjensidighet og gjensidig fordel,
tar sikte på å redusere tollsatsene under det
alminnelige nivå som de kunne gjøre gjeldende
som resultat av opprettelsen av en tollunion
dem imellom.

Artikkel 20
De tollsatser som skal anvendes for varer
på liste G, skal fastsettes ved forhandlinger
mellom medlemsstatene. Hver medlemsstat
kan tilføye andre varer på denne liste innen
rammen av 2 % av totalverdien av dens
import fra tredjeland i 1956.
Kommisjonen skal ta alle passende skritt
for å sikre at slike forhandlinger blir innledet før utløpet av det annet år etter ikrafttredelsen av denne Traktat og avsluttet før utløpet av første etappe.
Hvis det for noen varer ikke har kunnet
oppnås enighet innen denne frist, skal Rådet,
etter forslag fra Kommisjonen, fastsette satsene i den felles tolltariff ved enstemmig
vedtak inntil utløpet av annen etappe og deretter med kvalifisert flertall.

Artikkel 19
1. Satsene i den felles tolltariff skal fastsettes på et nivå svarende til det aritmetiske
gjennomsnitt av de satser som anvendes i de
fire tollområder som utgjør Fellesskapet, på
de vilkår og innen de grenser som fastsettes
nedenfor.
2. De tollsatser som skal benyttes ved beregningen av dette gjennomsnitt, er de som
medlemsstatene anvendte pr. 1. januar 1957.
For så vidt angår den italienske tariff, betyr
dog den anvendte sats den sats som gjaldt
før den midlertidige reduksjon på 10 %. Når
det gjelder posisjoner hvor denne tariff har
en avtalebundet sats, skal videre denne benyttes istedenfor den således definerte anvendte
sats forutsatt at den ikke overstiger denne
med mer enn 10 %. Når den avtalebundne
sats overstiger den således definerte anvendte
sats med mer enn 10 %, skal denne anvendte
sats, forhøyet med 1.0 %, benyttes ved beregningen av det aritmetiske gjennomsnitt.

Artikkel 21
1. De tekniske vansker som måtte oppstå
når artiklene 19 og 20 settes i verk, skal, innen
to år etter ikrafttredelsen av denne Traktat,
løses av Rådet ved direktiver vedtatt med
kvalifisert flertall etter forslag fra Kommisjonen.
2. Før utløpet av første etappe eller senest
ved fastsettelsen av tollsatsene, skal Rådet,
etter forslag fra Kommisjonen, med kvalifisert flertall foreta de justeringer som er nødvendige for den indre harmoni i den felles
tolltariff som følge av gjennomføringen av
bestemmelsene i artiklene 19 og 20, idet man
særlig skal ta hensyn til bearbeidelsesgraden
til de forskjellige varer den omfatter.
5
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Artikkel 22
Kommisjonen skal innen to år etter ikrafttredelsen av denne Traktat, avgjøre i hvilken
grad de tollsatser av fiskal karakter som er
omtalt i artikkel 17, paragraf 2, skal tas med
ved beregningen av det aritmetiske gjennomsnitt i henhold til artikkel 19, paragraf 1.
Den skal ta hensyn til det element av beskyttelse som disse måtte inneholde.
Innen seks måneder etter denne avgjørelse
kan hver medlemsstat be om at den fremgangsmåte som er fastsatt i artikkel 20, blir
anvendt for vedkommende vare uten hinder
av den grense som denne artikkel setter.
Artikkel 23
1. Med sikte på den gradvise gjennomføring
av den felles tolltariff skal medlemsstatene
endre sine tollsatser overfor tredjeland på
følgende måte:
a) for de tollposisjoner hvor de pr. 1. januar
1957 faktisk anvendte tollsatser ikke ligger mer enn 15 % over eller under satsene i den felles tolltariff, skal de sistnevnte
satser anvendes fra utløpet av det fjerde
år etter ikrafttredelsen av denne Traktat;
b) for de øvrige skal hver medlemsstat fra
samme dag anvende en tollsats som reduserer med 30 % forskjellen mellom den
faktisk anvendte sats pr. 1. januar 1957
og satsen i den felles tolltariff ;
c) denne forskjell skal på ny reduseres med
30 % ved utløpet av annen etappe;
d) for så vidt angår de tollposisjoner for
hvilke satsene i den felles tolltariff ikke
vil være kjent ved utløpet av første etappe,
skal hver medlemsstat anvende de satser
som vil følge av gjennomføringen av reglene i denne paragraf, innen seks måneder
etter at Rådet har truffet vedtak i samsvar med artikkel 20.
2. En medlemsstat som har fått slik tillatelse som nevnt i artikkel 17, paragraf 4, er
fritatt for å anvende de foregående bestemmelser, så lenge denne tillatelse gjelder, for
de tollposisjoner den omfatter. Når tillatelsen
utløper, skal den anvende den sats som ville
følge av gjennomføringen av reglene i foregående paragraf.
3. Den felles tolltariff skal bli anvendt i sin
helhet senest fra utløpet av overgangsperioden.

Artikkel 24
Medlemsstatene kan, med sikte på å tilpasse
seg den felles tolltariff, fritt endre sine tollsatser i et hurtigere tempo enn fastsatt i
artikkel 23.
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Artikkel 25
1. Hvis Kommisjonen finner at produksjonen i medlemsstatene av noen av varene på
listene B, C og D ikke er tilstrekkelig for å
dekke en medlemsstats behov, og at denne
behovsdekning tradisjonelt i betydelig grad
avhenger av import fra tredjeland, skal Rådet
med kvalifisert flertall etter forslag fra Kommisjonen gi denne medlemsstat tollkvoter med
hel eller delvis tollfrihet.
Disse kvoter må ikke være av et slikt omfang at det oppstår fare for produksjonsforskyvninger til skade for andre medlemsstater.
2. For så vidt angår varene på liste E og de
varer på liste G for hvilke tollsatsene er blitt
fastsatt i samsvar med den fremgangsmåte
som er fastsatt i artikkel 20, tredje ledd, skal
Kommisjonen etter anmodning fra en interessert medlemsstat gi denne tollkvoter med hel
eller delvis tollfrihet, hvis en endring av forsyningskildene eller en knapphet i forsyningene innen Fellesskapet er av en slik art at
den kan ha skadevirkninger for foredlingsindustrien i vedkommende medlemsstat.
Disse kvoter må ikke være av et slikt omfang at det oppstår fare for produksjonsforskyvninger til skade for andre medlemsstater.
3. For så vidt angår de varer som er omtalt
i Vedlegg II til denne Traktat, kan Kommisjonen tillate en medlemsstat helt eller delvis
å innstille oppkrevingen av gjeldende toll eller
tildele den tollkvoter med hel eller delvis tollfrihet, forutsatt at det ikke derved kan oppstå
alvorlige markedsforstyrrelser for de varer
det gjelder.
4. Kommisjonen skal periodisk gjennomgå
de tollkvoter som er gitt i henhold til denne
artikkel.
Artikkel 26
Kommisjonen kan gi en medlemsstat som
møter særlige vansker, utsettelse med å nedsette eller forhøye tollsatsene i samsvar med
artikkel 23 for bestemte posisjoner i sin tolltariff.
Slik tillatelse kan bare gis for et begrenset
tidsrom og bare for tollposisjoner som tilsammen ikke utgjør mer enn 5 % av vedkommende stats faktiske import fra tredjeland i
det siste år for hvilket statistiske oppgaver
er tilgjengelige.
Artikkel 27
Før utløpet av første etappe skal medlemsstatene i nødvendig utstrekning ta skritt til
en tilnærming mellom sine lover, forordninger og administrative forskrifter i tollspørsmål. Kommisjonen skal rette passende rekommandasjoner til medlemsstatene om dette.
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Artikkel 28
Hver enkelt endring eller suspensjon av
satsene i den felles tolltariff skal vedtas enstemmig av Rådet. Etter utløpet av overgangsperioden kan allikevel Rådet etter forslag fra Kommisjonen vedta med kvalifisert
flertall endringer eller suspensjoner, gjeldende for et tidsrom av høyst seks måneder, som
ikke overstiger 20 % av hver tollsats. Disse
endringer eller suspensjoner kan bare forlenges for nye seks måneder, på samme vilkår.

Artikkel 32
Medlemsstatene skal i sin innbyrdes handel
avholde seg fra å gjøre mer restriktive de
kvoter og tiltak med tilsvarende virkning
som gjelder ved ikrafttredelsen av denne
Traktat.
Disse kvoter skal oppheves senest ved utløpet av overgangsperioden. De skal gradvis
avvikles i løpet av denne periode på de vilkår
som er fastsatt nedenfor.
Artikkel 33

Artikkel 29
Under utførelsen av de oppgaver den har
fått i dette avsnitt, skal Kommisjonen ta hensyn til:
a) nødvendigheten av å fremme samhandelen
mellom medlemsstatene og tredjeland,
b) endringene i konkurransevilkårene innen
Fellesskapet, i den utstrekning disse endringer vil medføre en styrking av foretakenes konkurranseevne,
c) Fellesskapets behov for forsyninger av råvarer og halvfabrikata, samtidig som den
skal påse at konkurransevilkårene for ferdigvarene ikke blir forrykket medlemsstatene imellom,
d) nødvendigheten av å unngå alvorlige forstyrrelser i medlemsstatenes økonomiske
liv og å sikre en rasjonell produksjonsutvikling og en økning av forbruket innen
Fellesskapet.

Kapittel 2
Opphevelsen av de kvantitative restriksjoner
mellom medlemsstatene

Artikkel 30
Kvantitative importrestriksjoner og alle
tiltak med tilsvarende virkning er forbudt
medlemsstatene imellom, med forbehold for
bestemmelsene nedenfor.

Artikkel 31
Medlemsstatene skal, seg imellom, avholde
seg fra å innføre nye kvantitative restriksjoner og tiltak med tilsvarende virkning.
Denne forpliktelse skal dog bare gjelde det
liberaliseringsnivå som er nådd ved gjennomføringen av rådsvedtakene av 14. januar 1955
i Organisasjonen for Europeisk Økonomisk
Samarbeid. Medlemsstatene skal innen seks
måneder etter ikrafttredelsen av denne Traktat sende Kommisjonen sine lister over de
varer som er liberalisert i henhold til disse
vedtak. Disse lister skal konsolideres mellom
medlemsstatene.

1. Ett år etter ikrafttredelsen av denne
Traktat skal hver medlemsstat omgjøre bilaterale kvoter opprettet til fordel for andre
medlemsstater, til globalkvoter åpne for alle
de andre medlemsstater uten diskriminering.
Samtidig skal medlemsstatene øke summen
av de således opprettede globalkvoter slik at
det finner sted en økning på minst 20 % av
deres totale verdi sammenlignet med det foregående år. For hver vare skal dog globalkvoten økes med minst 10 %.
Kvotene skal hvert år forhøyes etter de
samme regler og i de samme forhold, sammenlignet med året før.
Den fjerde forhøyelse skal finne sted ved
utløpet av det fjerde år etter ikrafttredelsen
av denne Traktat og den femte ett år etter
begynnelsen av annen etappe.
2. Hvis globalkvoten for en ikke-liberalisert vare ikke når opp i 3 % av vedkommende stats egen produksjon, skal det senest
ett år etter ikrafttredelsen av denne Traktat
fastsettes en kvote på minst 3 % av denne
produksjon. Denne kvote skal forhøyes til
4 % etter det annet år og til 5 % etter det
tredje år. Deretter skal vedkommende medlemsstat hvert år forhøye kvoten med minst
15 %.
Hvis det ikke finnes noen innenlandsk produksjon, skal Kommisjonen ved vedtak fastsette en passende kvote.
3. Ved utløpet av det tiende år skal hver
kvote tilsvare minst 20 % av den innenlandske
produksjon.
4. Når Kommisjonen ved vedtak fastslår at
importen av en vare i to år på rad har ligget
under den fastsatte kvote, skal denne globalkvote ikke tas med ved beregningen av den
totale verdi av globalkvotene. I dette tilfelle
skal medlemsstaten oppheve kvoteordningen
for denne vare.
5. For kvoter som representerer mer enn
20 % av den innenlandske produksjon av
vedkommende vare, kan Rådet, etter forslag
fra Kommisjonen, med kvalifisert flertall redusere den i paragraf 1 fastsatte minimumsprosent på 10 %. Denne endring skal imidlertid
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ikke influere på forpliktelsen til å forhøye
den totale verdi av globalkvotene med 20 %
årlig.
6. Medlemsstater som har gjennomført et
høyere liberaliseringsnivå enn de er forpliktet
til i henhold til rådsvedtakene av 14. januar
1955 i Organisasjonen for Europeisk økonomisk Samarbeid, har rett til å regne med
verdien av den import som de har liberalisert
på egen hånd, ved beregningen av den i paragraf 1 fastsatte totale årlige økning på 20 %.
Denne beregning skal forelegges for Kommisjonen til godkjenning på forhånd.
7. Kommisjonen skal i direktiver fastsette
framgangsmåten og tempoet for opphevelsen,
medlemsstatene imellom, av tiltak med tilsvarende virkning som kvoter i bruk ved ikrafttredelsen av denne Traktat.
8. Hvis Kommisjonen finner at gjennomføringen av bestemmelsene i denne artikkel og
særlig de som gjelder prosentsatser, ikke gjør
det mulig å sikre den gradvise karakter til den
avvikling av kvoter som artikkel 32, annet
ledd, fastsetter, kan Rådet, etter forslag fra
Kommisjonen, ved enstemmig vedtak under
første etappe og senere med kvalifisert flertall, endre den fremgangsmåte som er fastsatt i denne artikkel, og spesielt kan det øke
de fastsatte prosentsatser.
Artikkel 34t
1. Kvantitative eksportrestriksjoner og alle
tiltak med tilsvarende virkning er forbudt
medlemsstatene imellom.
2. Medlemsstatene skal senest ved utløpet
av første etappe oppheve alle kvantitative eksportrestriksjoner og alle tiltak med tilsvarende virkning i bruk ved ikrafttredelsen av
denne Traktat.
Artikkel 35
Medlemsstatene erklærer at de har til hensikt å avvikle overfor andre medlemsstater
sine kvantitative import- og eksportrestriksjoner i et hurtigere tempo enn fastsatt i de
foregående artikler, hvis deres alminnelige
økonomiske stilling og situasjonen i vedkommende sektor gjør dette mulig for dem.
Kommisjonen skal rette rekommandasjoner
til vedkommende medlemsstater om dette.
Artikkel 36
Bestemmelsene i artiklene 30 til og med 34
skal ikke være til hinder for forbud eller restriksjoner på import, eksport eller transitt,
som er begrunnet med hensynet til offentlig
moral, orden og sikkerhet, beskyttelsen av
menneskers og dyre helse og liv eller bevaringen av plantelivet, beskyttelsen av nasjonale skatter av kunstnerisk, historisk eller
arkeologisk verdi, eller beskyttelsen av indu-

striell og kommersiell eiendom. Disse forbud
eller restriksjoner må dog hverken kunne
brukes til vilkårlig diskriminering eller være
en kamuflert restriksjon på handelen mellom
medlemsstatene.
Artikkel 37
1. Medlemsstatene skal gradvis revidere
statsmonopoler av handelsmessig art slik at
all diskriminering mellom medlemsstatenes
statsborgere når det gjelder vilkårene for innkjøp og salg, er utelukket fra utløpet av overgangsperioden.
Bestemmelsene i denne artikkel får anvendelse på ethvert organ som en medlemsstat
bruker til rettslig eller faktisk, enten direkte
eller indirekte, å kontrollere, dirigere eller øve
betydelig innflytelse på importen eller eksporten medlemsstatene imellom. Disse bestemmelser får også anvendelse på monopoler opprettet med hjemmel i statsvedtak.
2. Medlemsstatene skal avholde seg fra
ethvert nytt tiltak som strider mot prinsippene i paragraf 1, eller som begrenser rekkevidden av de artikler som angår avviklingen
av toll og kvantitative restriksjoner medlemsstatene imellom.
3. Tempoet i de tiltak som er omtalt i paragraf 1, skal tilpasses avviklingen etter artiklene 30 til og med 34 av de kvantitative
restriksjoner for de samme varer.
Hvis en vare er underlagt et statsmonopol
av handelsmessig art bare i &i eller i flere
medlemsstater, kan Kommisjonen tillate de
øvrige medlemsstater å treffe beskyttelsestiltak på de vilkår og etter de regler den fastsetter, så lenge den revisjon som er omtalt i
paragraf 1 ikke har funnet sted.
4. Hvis et monopol av handelsmessig art
innebærer en regulering med sikte på å lette
avsetningen av eller holde oppe prisene på
landbruksvarer, bør det ved gjennomføringen
av bestemmelsene i denne artikkel sikres vedkommende produsenter tilsvarende garantier
for deres sysselsetting og levestandard, under
hensyntagen til tempoet i mulig tilpassing og
nødvendig spesialisering.
5. For øvrig gjelder medlemsstatenes forpliktelser bare i den utstrekning de er forenlige med gjeldende internasjonale avtaler.
6. Kommisjonen skal fra første etappe av
vedta rekommandasjoner om retningslinjene
for og tempoet i gjennomføringen av den tilpassing som er omtalt i denne artikkel.
H. LANDBRUKET
Artikkel 38
1. Det felles marked omfatter landbruket
og handelen med landbruksvarer. Med landbruksvarer forstås produkter fra jorden, fra
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husdyrhold og fra fiske, samt de i første ledd
foredlede produkter av disse.
2. Når ikke annet er bestemt i artiklene 39
til og med 46, får bestemmelsene om opprettelsen av det felles marked anvendelse på
landbruksvarer.
3. De varer som kommer inn under bestemmelsene i artiklene 39 til og med 46, er oppregnet i den liste som utgjør vedlegg II til
denne Traktat. Innen to år fra ikrafttredelsen
av denne Traktat skal imidlertid Rådet, etter
forslag fra Kommisjonen, avgjøre med kvalifisert flertall hvilke varer skal føyes til på
denne liste.
4. Samtidig med at det felles marked for
landbruksvarer virker og utvikles, må det
utformes en felles landbrukspolitikk for medlemsstatene.

Artikkel 39
1. Den felles landbrukspolitikk har til formål:
a) å øke produktiviteten i landbruket ved å
fremme teknisk fremskritt, ved å sikre
både en rasjonell utvikling av landbruksproduksjonen og ved en optimal utnyttelse
av produksjonsfaktorene, særlig arbeidskraften,
b) å sikre på denne måte landbruksbefolkningen en rimelig levestandard, særlig ved
økning av den individuelle inntekt til de
personer som er sysselsatt i landbruket,
c) å stabilisere markedene,
d) å garantere sikre tilførsler,
e) å sikre rimelige priser ved leveranser til
forbrukerne.
2. Ved utformingen av den felles landbrukspolitikk og de spesielle fremgangsmåter som
denne kan innebære, skal det tas hensyn til:
a) landbruksnæringens særlige karakter som
følger av landbrukets sosiale struktur og
den strukturelle og naturgitte forskjell
mellom de forskjellige landbruksområder,
b) nødvendigheten av å gjennomføre den ønskelige tilpassing gradvis,
c) den kjennsgjerning at landbruket i medlemsstatene utgjør en sektor som er nær
knyttet til økonomien som helhet.

Artikkel 40
1. Medlemsstatene skal utforme den felles
landbrukspolitikk gradvis i løpet av overgangsperioden og sette den i verk senest ved
utløpet av denne periode.
2. Det skal etableres en felles organisering
av landbruksmarkedene med sikte på å nå de
mål som er satt i artikkel 39.

Alt etter varenes art skal denne organisering anta en av følgende former:
a) felles konkurranseregler,
b) en obligatorisk samordning av de forskjellige nasjonale markedsordninger,
c) en Europeisk Markedsorganisasjon.
3. Den felles organisering i en av de i paragraf 2 omtalte former, kan omfatte alle tiltak
som er nødvendige for å nå de mål som er
satt i artikkel 39, særlig prisreguleringer,
subsidier så vel til produksjon som omsetning
av de forskjellige varer, ordninger for lagring
og utjevning samt felles ordninger for stabilisering av import eller eksport.
Den skal begrense seg til å søke å nå de
mål som er satt i artikkel 39 og skal utelukke
enhver forskjellsbehandling mellom produsenter eller forbrukere innen Fellesskapet.
En eventuell felles prispolitikk skal bygge
på felles kriterier og ensartede beregningsmetoder.
4. Det kan opprettes ett eller flere tilpassings- og garantifond for landbruket med
sikte på å nå målene for den felles organisering som er omtalt i paragraf 2.

Artikkel 41
Med sikte på å nå de mål som er satt i
artikkel 39, kan det innen rammen av den
felles landbrukspolitikk særlig vedtas bestemmelser om:
a) en effektiv samordning av tiltakene for
yrkesopplæring, forskning og opplysningsvirksomhet i landbruket, som kan omfatte
fellesfinansierte prosjekter eller institusjoner,
b) felles tiltak for å øke forbruket av bestemte varer.
Artikkel 42
Bestemmelsene i kapitlet om konkurransereglene kommer bare til anvendelse på produksjon av og handel med landbruksprodukter i den utstrekning Rådet, under hensyntagen til de mål som er satt i artikkel 39,
beslutter dette innen rammen av de bestemmelser og i samsvar med den fremgangsmåte
som er fastsatt i artikkel 43, paragrafene 2
og 3.
Rådet kan særlig tillate at det gis støtte:
a) for å beskytte bruk som er ugunstig stillet
som følge av strukturelle eller naturgitte
forhold,
b) innen rammen av programmer for økonomisk utvikling.

Artikkel 43
1. Med sikte på å trekke opp retningslinjene for en felles landbrukspolitikk skal Kommisjonen, så snart Traktaten har trådt i kraft,
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sammenkalle en konferanse av medlemsstatene
for å sammenligne deres respektive landbrukspolitikk ved særlig å sette opp en oversikt
over deres ressurser og behov.
2. Kommisjonen skal, under hensyntagen
til resultatet av den konferanse som er omtalt
i paragraf 1, etter å ha rådspurt Den økonomiske og Sosiale Komite og innen to år etter
ikrafttredelsen av denne Traktat, legge frem
forslag om utformingen og iverksettelsen av
den felles landbrukspolitikk, herunder også
om avløsningen av nasjonale ordninger med
en av de i artikkel 40, paragraf 2, omtalte
former for felles organisering, samt om iverksettelsen av de tiltak som er særskilt omtalt
i denne avdeling.
Disse forslag skal ta hensyn til den innbyrdes sammenheng mellom de landbruksspørsmål som er behandlet i denne avdeling.
Etter forslag fra Kommisjonen og etter å
ha rådspurt Forsamlingen skal Rådet, i de to
første etapper enstemmig og deretter med
kvalifisert flertall, vedta forordninger eller
direktiver, eller fatte vedtak, uten begrensende virkning for de rekommandasjoner det måtte fremsette.
3. Den felles organisering som er omtalt i
artikkel 40, paragraf 2, kan Rådet med kvalifisert flertall sette istedenfor de nasjonale
markedsordninger på de vilkår som er fastsatt i foregående paragraf:
a) hvis den felles organisering byr de medlemsstater som er imot et slikt skritt og
som selv har en nasjonal ordning for den
produksjon det gjelder, tilsvarende garantier for de berørte produsentens sysselsetting og levestandard, hensyn tatt til tempoet i mulig tilpassing og nødvendig spesialisering, og
b) hvis denne organisering sikrer samhandelen innen Fellesskapet vilkår som svarer
til vilkårene på et nasjonalt marked.
4. Hvis det blir innført en felles organisering for noen råvarer uten at det ennå finnes
en felles organisering for de tilsvarende foredlede produkter, kan de av slike råvarer som
blir brukt til foredlede produkter bestemt for
eksport til tredjeland, importeres fra land
utenfor Fellesskapet.

Artikkel 44
1. I den utstrekning den gradvise avvikling
av toll og kvantitative restriksjoner medlemsstatene imellom vil kunne føre til priser
som er egnet til å sette i fare de mål som er
satt i artikkel 39, skal det i overgangsperioden være tillatt for enhver medlemsstat på
en ikke-diskriminerende måte og i et omfang
som ikke hindrer den i artikkel 45, paragraf 2,

forutsatte utvidelse av handelen, istedenfor
kvoter, for bestemte varer å anvende et system
med minstepriser under hvilke importen kan:
— enten midlertidig innstilles eller reduseres,
— eller gjøres betinget av at den finner sted
til en pris som ligger over den minstepris
som er fastsatt for vedkommende vare.
I sistnevnte tilfelle skal minsteprisene fastsettes eksklusive toll.
2. Minsteprisene må ikke medføre en reduksjon av nivået for samhandelen mellom medlemsstatene ved ikrafttredelsen av denne
Traktat eller hindre en gradvis økning av
denne samhandel. Minsteprisene må ikke anvendes på en måte som hindrer utviklingen
av et naturlig fortrinn medlemsstatene imellom.
3. Så snart denne Traktat har trådt i kraft,
skal Rådet, etter forslag fra Kommisjonen,
fastsette objektive kriterier for innføringen
av minsteprissystemer og for fastsettelsen av
disse minstepriser.
Disse kriterier skal særlig ta hensyn til de
gjennomsnittlige innenlandske produksjonskostnader i den medlemsstat som anvender
minsteprisen, til de forskjellige foretaks stilling i forhold til disse gjennomsnittlige produksjonskostnader, samt til nødvendigheten av
å fremme både en gradvis bedring av landbrukets driftsforhold og en nødvendig tilpassing og spesialisering innen det felles marked.
Kommisjonen skal likeledes foreslå en fremgangsmåte for revisjon av disse kriterier både
for å ta hensyn til og påskynde den tekniske
utvikling og for gradvis å bringe prisene innen
det felles marked nærmere hverandre.
Disse kriterier og fremgangsmåten for revisjon av dem skal vedtas enstemmig av Rådet
i løpet av de tre første år etter ikrafttredelsen
av denne Traktat.
4. Inntil Rådets vedtak trer i kraft, kan
medlemsstatene fastsette minsteprisene på det
vilkår at de på forhånd underretter Kommisjonen og de øvrige medlemsstater om disse,
slik at de kan komme med sine merknader.
Så snart Rådet har fattet sitt vedtak, skal
minsteprisene fastsettes av medlemsstatene
på grunnlag av de kriterier som er fastsatt
på den ovenfor omtalte måte.
Rådet kan, etter forslag fra Kommisjonen,
med kvalifisert flertall endre de beslutninger
som er fattet hvis de ikke er i samsvar med
de således fastsatte kriterier.
5. Hvis det for noen varer ennå ikke har
vært mulig å fastsette de foran omtalte objektive kriterier, kan Rådet fra begynnelsen av
tredje etappe, etter forslag fra Kommisjonen,
med kvalifisert flertall endre de minstepriser
som anvendes for disse varer.
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6. Ved utløpet av overgangsperioden skal
det utarbeides en oversikt over de minstepriser som fortsatt gjelder. Rådet skal, etter forslag fra Kommisjonen, med et flertall på 9
stemmer i samsvar med vektfordelingen i artikkel 148, paragraf 2, første ledd, fastsette
den ordning som skal gjelde innen rammen
av den felles landbrukspolitikk.
Artikkel 45
1. Inntil de nasjonale ordninger er blitt
avløst av en av de former for felles organisering som er omtalt i artikkel 40, paragraf 2,
og for de varer for hvilke det i noen medlemsstater finnes:
— bestemmelser som tar sikte på å sikre de
innenlandske produsenter avsetning for sin
produksjon, og
— et importbehov,
skal utviklingen av samhandelen fremmes ved
inngåelse av langtidsavtaler eller -kontrakter mellom de eksporterende og importerende
medlemsstater.
Disse avtaler eller kontrakter skal ta sikte
på gradvis å fjerne all forskjellsbehandling
ved anvendelsen av disse bestemmelser på de
forskjellige produsenter innen Fellesskapet.
Disse avtaler eller kontrakter skal inngås i
løpet av første etappe og skal ta hensyn til
gjensidighetsprinsippet.
2. Hva angår mengdene, skal disse avtaler
eller kontrakter legge til grunn det gjennomsnittlige volum av samhandelen mellom medlemsstatene for vedkommende varer i de siste
tre år forut for ikrafttredelsen av denne
Traktat og skal ta sikte på en økning av dette
volum innen rammen av de foreliggende behov
og under hensyntagen til de tradisjonelle
handelsforbindelser.
Hva angår prisene, skal disse avtaler eller
kontrakter gjøre det mulig for produsentene
å avsette de avtalte mengder til priser som
gradvis nærmer seg de priser som blir betalt
til innenlandske produsenter på importlandets
hjemmemarked.
Denne tilnærming skal foregå så regelmessig som mulig og være helt gjennomført senest
ved utløpet av overgangsperioden.
Prisene skal fastsettes ved forhandlinger
mellom de interesserte parter innen rammen
av de direktiver som er gitt av Kommisjonen
for iverksettelsen av de to foregående ledd.
Hvis første etappe blir forlenget, skal oppfyllelsen av disse avtaler eller kontrakter fortsette på de vilkår som gjelder ved utløpet av
det fjerde år etter ikrafttredelsen av denne
Traktat, med suspensjon inntil overgangen til
annen etappe av forpliktelsene til å øke volumet og tilnærme prisene.

Medlemsstatene skal utnytte alle tl<, muligheter deres lovbestemmelser gir dem, særlig
når det gjelder importpolitikken, til å sikre
inngåelsen og oppfyllelsen av disse avtaler
eller kontrakter.
3. I den utstrekning medlemsstatene har
behov for råvarer til produksjon av varer
bestemt for eksport til land utenfor Fellesskapet i konkurranse med varer fra tredjeland, skal disse avtaler eller kontrakter ikke
være til hinder for at råvareimport fra tredjeland finner sted for dette formål. Denne bestemmelse er dog ikke anvendelig hvis Rådet
enstemmig beslutter å bevilge de nødvendige
midler for å oppveie den merpris som er betalt
for import som har funnet sted for dette formål på grunnlag av disse avtaler eller kontrakter, sammenlignet med den pris som gjelder for tilsvarende leveranser på verdensmarkedet.
Artikkel 46
Når en vare i en medlemsstat omfattes av
en innenlandsk markedsordning eller en hvilken som helst annen regulering med tilsvarende virkning som influerer på konkurranseforholdene til en tilsvarende produksjon i en
annen medlemsstat, skal medlemsstatene pålegge en utjevningsavgift ved importen av
vedkommende vare fra den medlemsstat som
har en slik ordning eller regulering, med
mindre denne stat oppkrever en utjevningsavgift ved eksporten av samme vare.
Kommisjonen skal fastsette størrelsen av
disse avgifter til det beløp som er nødvendig
for å gjenopprette balansen; den kan også
tillate at det treffes andre tiltak på de vilkår
og etter de regler den fastsetter.
Artikkel 47
Hva angår de funksjoner som Den Økonomiske og Sosiale Komite skal utøve i samband
med gjennomføringen av denne avdeling, skal
landbruksutvalget ha til oppgave å bistå Kommisjonen med å forberede Komiteens drøftelser, i samsvar med bestemmelsene i artiklene
197 og 198.
III. DEN FRIE BEVEGELIGHET FOR
PERSONER, TJENESTEYTELSER OG KAPITAL
Kapittel 1

Arbeidstakerne
Artikkel 48
1. Arbeidstakernes frie bevegelighet innen
Fellesskapet skal være gjennomført senest
ved utløpet av overgangsperioden.
2. Den skal innebære opphevelse av all forskjellsbehandling på grunnlag av statsborgerskap av arbeidstakere fra medlemsstatene når
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det gjelder sysselsetting, lønn og andre arbeidsvilkår.
3. Med forbehold for de begrensninger som
er begrunnet med hensynet til offentlig orden
og sikkerhet og folkehelsen, skal den innebære retten til:
a) å ta reelt tilbudt arbeid,
b) å flytte fritt innen medlemsstatenes område i dette øyemed,
c) å oppholde seg i en medlemsstat for å
arbeide der i samsvar med de lover, forordninger og administrative forskrifter
som gjelder for innenlandske arbeidstakeres arbeid,
d) å forbli på en medlemsstats område etter
å ha hatt arbeid der, på de vilkår som
Kommisjonen fastsetter i forordninger om
gjennomføringen.
4. Bestemmelsene i denne artikkel får ikke
anvendelse på ansettelse i den offentlige administrasjon.

Artikkel 49
Så snart denne Traktat har trådt i kraft,
skal Rådet, etter forslag fra Kommisjonen og
etter å ha rådspurt Den økonomiske og Sosiale
Komitk, i direktiver eller forordninger gi bestemmelser om de tiltak som er nødvendige
for gradvis å gjennomføre den frie bevegelighet for arbeidstakerne, slik denne er definert
i foregående artikkel, særlig:
a) ved å sikre et nært samarbeid mellom de
nasjonale arbeidskraftmyndigheter,
b) ved planmessig og gradvis å avskaffe både
administrativ fremgangsmåte og praksis
og tidsfrister for adgangen til å ta ledig
arbeid hjemlet enten i den nasjonale lovgivning eller i eldre avtaler mellom medlemsstatene, hvis opprettholdelsen av disse
vil hindre frigjøringen av arbeidstakernes
bevegelighet,
c) ved planmessig og gradvis å oppheve alle
tidsfrister og andre restriksjoner fastsatt
enten i den nasjonale lovgivning eller i
eldre avtaler mellom medlemsstatene, som
setter andre vilkår for arbeidstakere fra
de andre medlemsstater enn for innenlandske arbeidere, når det gjelder fritt valg
av arbeid,
d) ved å opprette passende organer for arbeidsformidling og for å søke å skape likevekt på arbeidsmarkedet under slike forhold at man unngår alvorlig fare for levestandarden og sysselsettingen i de forskjellige områder og næringsgrener.

Artikkel 50
Medlemsstatene skal, innen rammen av et
felles program, fremme utveksling av unge
arbeidstakere.

Artikkel 51
Rådet skal, etter forslag fra Kommisjonen,
enstemmig vedta de tiltak for sosial trygghet
som er nødvendige for å gjennomføre den frie
bevegelighet for arbeidstakere, særlig ved å
innføre en ordning som gjør det mulig å sikre
vandrearbeidstakerne og deres pårørende:
a) summering av alle tidsrom som de forskjellige nasjonale lovgivninger tillegger
betydning både for å oppnå og beholde
retten til ytelser og for beregningen av
disse,
b) utbetaling av ytelsene til personer som er
bosatt innenfor medlemsstatenes områder.
Kapittel 2

Retten til å etablere seg
Artikkel 52
Restriksjonene på adgangen for en medlemsstats statsborgere til å etablere seg på
en annen medlemsstats område skal gradvis
oppheves i løpet av overgangsperioden, i samsvar med de etterfølgende bestemmelser. Denne gradvise opphevelse skal også omfatte
restriksjonene på opprettelsen av kontorer,
avdelingskontorer eller filialer for en medlemsstats borgere som har etablert seg på en
medlemsstats område.
Adgangen til å etablere seg omfatter anledning til å starte og drive ervervsvirksomhet
som ikke er lønnsarbeid, samt til å starte og
lede bedrifter, og særlig selskaper i henhold
til artikkel 58, annet ledd, på de vilkår som
lovgivningen i det land hvor etableringen finner sted, fastsetter for sine egne borgere, dog
med forbehold for bestemmelsene i kapitlet
om kapital.

Artikkel 53
Medlemsstatene skal ikke innføre nye restriksjoner på adgangen for andre medlemsstaters statsborgere til å etablere seg på deres
område, med forbehold for bestemmelsene i
denne Traktat.

Artikkel 54
1. Før utløpet av første etappe skal Rådet,
etter forslag fra Kommisjonen og etter å ha
rådspurt Den Økonomiske og Sosiale Komitå
og Forsamlingen, enstemmig vedta et alminnelig program for opphevelsen av de restriksjoner som gjelder innen Fellesskapet på adgangen til å etablere seg. Kommisjonen skal
legge sitt forslag frem for Rådet i løpet av de
to første år av første etappe.
Programmet skal for hver næringsgren fastsette de alminnelige vilkår for gjennomføringen av adgangen til å etablere seg, og særlig
stadiene i gjennomføringen.
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2. Rådet skal, etter forslag fra Kommisjonen og etter å ha rådspurt Den Økonomiske
og Sosiale Komitk og Forsamlingen, enstemmig inntil utløpet av første etappe og deretter med kvalifisert flertall, vedta direktiver
om iverksettelsen av det alminnelige program,
eller, hvis et slikt program ikke foreligger,
med sikte på å nå et stadium i gjennomføringen av adgangen til å etablere seg innen en
bestemt bransje.
3. Rådet og Kommisjonen, skal utøve de
funksjoner som er tillagt dem i ovenstående
bestemmelser, særlig ved:
a) i alminnelighet først å ta for seg bransjer
hvor adgangen til å etablere seg i særlig
grad vil bidra til utviklingen av produksjon og handel,
b) å sikre et nært samarbeid mellom vedkommende nasjonale myndigheter med sikte
på å få kjennskap til de særlige forhold
innen Fellesskapet for de forskjellige berørte bransjer,
c) å oppheve administrativ fremgangsmåte
og praksis, hjemlet enten i den nasjonale
lovgivning eller i eldre avtaler mellom
medlemsstatene, hvis opprettholdelse ville
stå i veien for adgangen til å etablere seg,
d) å påse at lønnsmottakere fra en medlemsstat sysselsatt på en annen medlemsstats
område, kan forbli på dette område for
der å begynne en ervervsvirksomhet som
ikke er lønnsarbeid, så sant de tilfredsstiller de vilkår de ville måtte oppfylle
hvis de kom til denne stat på det tidspunkt
da de ønsket å begynne denne virksomhet,
e) å gjøre ervervelse og utnyttelse av fast
eiendom som ligger på en medlemsstats
område mulig for en statsborger av en
annen medlemsstat, i den utstrekning dette
ikke strider mot prinsippene i artikkel 39,
paragraf 2,
f) å gi den gradvise opphevelse av restriksjonene på adgangen til å etablere seg
innen hver av de behandlede bransjer, anvendelse både på vilkårene for på en medlemsstats område å opprette kontorer, avdelinger eller filialer og på vilkårene for
at personalet fra hovedforetaket kan tre
inn i disses ledende eller kontrollerende
organer,
g) å samordne, i den utstrekning det er nødvendig og med sikte på å gjøre dem likeverdige, de garantier som medlemsstatene
krever av selskaper, som definert i artikkel 58, annet ledd, for å beskytte både
interessentenes og tredjemenns interesser,
h) å sikre at vilkårene for å etablere seg ikke
blir forrykket som følge av støttetiltak
fra medlemsstatenes side.

Artikkel 55
Unntatt fra anvendelsen av bestemmelsene
i dette kapittel er, for så vidt vedkommende
medlemsstat angår, virksomhet i denne medlemsstat som innebærer deltagelse, om enn
bare leilighetsvis, i utøvelsen av offentlig
myndighet.
Etter forslag fra Kommisjonen kan Rådet
med kvalifisert flertall unnta visse virksomheter fra anvendelsen av bestemmelsene i
dette kapittel.
Artikkel 56
1. Bestemmelsene i dette kapittel og tiltak
truffet med hjemmel i disse, skal ikke hindre
anvendelsen av bestemmelser om særbehandling av fremmede statsborgere fastsatt ved
lov, forordning eller administrativ forskrift
og begrunnet med hensynet til offentlig orden
og sikkerhet og til folkehelsen.
2. Før utløpet av overgangsperioden skal
Rådet, etter forslag fra Kommisjonen og etter
å ha rådspurt Forsamlingen, enstemmig vedta
direktiver om samordning av de forannevnte
bestemmelser vedtatt ved lov, forordning eller
administrativ forskrift. Etter utløpet av annen
etappe skal Rådet dog, etter forslag fra Kommisjonen, med kvalifisert flertall vedta direktiver om samordning av de bestemmelser som
i hver medlemsstat er gitt som forordning
eller administrativ forskrift.
Artikkel 57
1. Med sikte på å lette adgangen til å starte
og drive virksomhet som ikke er lønnsarbeid,
skal Rådet, etter forslag fra Kommisjonen og
etter å ha rådspurt Forsamlingen, enstemmig
i første etappe og deretter med kvalifisert
flertall, vedta direktiver om gjensidig godkjenning av diplomer, eksamensbevis og andre
vitnesbyrd.
2. I samme hensikt skal Rådet, etter forslag fra Kommisjonen og etter å ha rådspurt
Forsamlingen, før utløpet av overgangsperioden vedta direktiver om samordning av de
bestemmelser som medlemsstatene har gitt
ved lov, forordning eller administrativ forskrift om adgangen til å starte og drive
ervervsvirksomhet som ikke er lønnsarbeid.
Enstemmighet kreves for saksområder som
i minst &i medlemsstat er regulert ved lov, og
for tiltak vedrørende beskyttelsen av sparing,
særlig kredittgivning og bankvirksomhet, samt
for tiltak vedrørende vilkårene for i de forskjellige medlemsland å utøve medisinske og
liknende yrker samt farmasøytisk virksomhet.
I andre saker skal Rådet treffe sin avgjørelse
enstemmig i løpet av første etappe og deretter med kvalifisert flertall.
3. Når det gjelder utøvelsen av de medisinske og liknende yrker samt farmasøytisk virk13
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somhet, forutsetter den gradvise avskaffelse
av restriksjonene en samordning av vilkårene
for å utøve disse yrker i de forskjellige medlemsstater.
Artikkel 58
Selskaper som er opprettet i samsvar med
lovgivningen i en medlemsstat og som har
sitt vedtektsbestemte sete, sin hovedadministrasjon eller sitt hovedanlegg innen Fellesskapet, skal for så vidt angår anvendelsen av
bestemmelsene i dette kapittel, likestilles med
fysiske personer som er statsborgere i medlemsstatene.
Ved selskaper forstås selskaper i sivil- eller
handelsrettslig forstand, herunder også kooperative selskaper, samt andre juridiske personer i offentlig- eller privatrettslig forstand,
unntatt selskaper som ikke driver ervervsmessig virksomhet.

Kapittel 3
Tjenesteytelser
Artikkel 59

Innen rammen av de etterfølgende bestemmelser skal restriksjonene på adgangen til å
yte tjenester innen Fellesskapet gradvis oppheves i løpet av overgangsperioden for statsborgere i medlemsstatene som har etablert
seg i et annet av Felleskapets land enn det
ytelsens mottaker oppholder seg i.
Rådet kan, etter forslag fra Kommisjonen,
enstemmig utvide anvendelsen av bestemmelsene i dette kapittel til å omfatte tjenesteytere som er statsborgere i et tredjeland og
har etablert seg innen Fellesskapet.
Artikkel 60

Med tjenester forstås i denne Traktat ytelser som vanligvis foretas mot betaling, i den
utstrekning de ikke kommer inn under bestemmelsene om den frie bevegelighet for varer,
kapital og personer.
Tjenester omfatter særlig:
a) virksomhet av industriell karakter,
b) virksomhet av handelsmessig karakter,
c) håndverksvirksomhet,
d) virksomhet i de frie yrker.
Med forbehold for bestemmelsene i kapitlet
om retten til å etablere seg, kan tjenesteyteren, for det formål å yte tjenesten, midlertidig utøve sin virksomhet i det land hvor
tjenesten ytes, på samme vilkår som vedkommende land fastsetter for sine egne statsborgere.
Artikkel 61

1. Adgangen til å yte tjenester over landegrensene på transportens område reguleres
av bestemmelsene i avdelingen om transport.

2. Frigjøringen av de bank- og forsikringstjenester som står i forbindelse med kapitalbevegelser, skal gjennomføres i takt med den
gradvise frigjøring av kapitalbevegelsene.
Artikkel 62
Medlemsstatene skal ikke innføre nye restriksjoner på adgangen til å yte tjenester
som begrenser den frigjøring som faktisk er
oppnådd ved ikrafttredelsen av denne Traktat,
dog med forbehold for dennes egne bestemmelser.
Artikkel 63

1. Før utløpet av første etappe skal Rådet,
etter forslag fra Kommisjonen og etter å ha
rådspurt Den Økonomiske og Sosiale Komite
og Forsamlingen, enstemmig vedta et alminnelig program for opphevelse av de restriksjoner på adgangen til å yte tjenester som
gjelder innen Fellesskapet. Kommisjonen skal
legge sitt forslag frem for Rådet i løpet av
de to første år av første etappe.
Programmet skal fastsette de alminnelige
vilkår og stadiene for frigjøringen av hver
kategori av tjenester.
2. Rådet skal, etter forslag fra Kommisjonen og etter å ha rådspurt Den økonomiske
og Sosiale Komite og Forsamlingen, enstemmig før utløpet av første etappe og senere
med kvalifisert flertall, vedta direktiver om
iverksettelsen av det alminnelige program
eller, hvis et slikt program ikke foreligger,
med sikte på å nå et stadium i frigjøringen
av en bestemt tjeneste.
3. De forslag og vedtak som er omtalt i
paragrafene 1 og 2, skal i alminnelighet i første rekke ta sikte på tjenester som har direkte
virkning på produksjonskostnadene eller hvis
frigjøring bidrar til å fremme varebyttet.
Artikkel 64

Medlemsstatene erklærer at de har til hensikt å frigjøre tjenester i større utstrekning
enn de er forpliktet til etter de direktiver som
blir gitt i medhold av artikkel 63, paragraf 2,
hvis deres alminnelige økonomiske stilling og
situasjonen i vedkommende sektor gjør dette
mulig for dem.
Kommisjonen skal rette rekommandasjoner
til vedkommende medlemsstater om dette.
Artikkel 65

Så lenge restriksjonene på adgangen til å
yte tjenester ikke er opphevet, skal hver medlemsstat anvende dem overfor alle tjenesteytere som omfattes av artikkel 59, første ledd,
uten å gjøre forskjell på grunnlag av statsborgerskap eller bosted.
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Artikkel 66
Bestemmelsene i artiklene 55 til og med 58
får anvendelse på det saksområde som dette
kapittel angår.
Kapittel 4
Kapital
Artikkel 67
1. Medlemsstatene skal, i løpet av overgangstiden og i den utstrekning det er nødvendig for at det felles marked skal virke
godt, gradvis oppheve seg imellom både restriksjonene på overføring av kapital tilhørende personer bosatt i medlemsstatene og
forskjellsbehandling på grunnlag av partenes
statsborgerskap eller bosted eller av plasseringsstedet.
2. De løpende betalinger vedrørende kapitalbevegelser mellom medlemsstatene skal frigjøres for alle restriksjoner senest ved utløpet av første etappe.
Artikkel 68
1. Medlemsstatene skal på det saksområde
dette kapittel angår, så liberalt som mulig gi
de valutalisenser som fortsatt er nødvendige
etter ikrafttredelsen av denne Traktat.
2. Når en medlemsstat anvender sine interne regler for regulering av kapital- og kredittmarkedet på de kapitalbevegelser som er frigjort i samsvar med bestemmelsene i dette
kapittel, skal den gjøre det på en ikke-diskriminerende måte.
3. Lån til direkte eller indirekte finansiering av en medlemsstat eller dens lokale offentlige administrative enheter kan ikke legges ut eller plasseres i andre medlemsstater
uten at vedkommende stater er enig i dette.
Denne bestemmelse skal ikke hindre anvendelsen av artikkel 22 i Protokollen om Vedtektene for Den Europeiske Investeringsbank.
Artikkel 69
Etter forslag fra Kommisjonen, som i den
anledning skal rådspørre den Valutakomite
som er omtalt i artikkel 105, skal Rådet, enstemmig i løpet av de to første etapper og
deretter med kvalifisert flertall, vedta de nødvendige direktiver for den gradvise iverksettelse av bestemmelsene i artikkel 67.
Artikkel 70
1. Kommisjonen skal foreslå for Rådet tiltak med sikte på den gradvise samordning
av medlemsstatenes valutapolitikk når det
gjelder kapitalbevegelsene mellom disse stater
og tredjeland. Rådet skal enstemig vedta
direktiver om dette. Det skal søke å oppnå
den størst mulige grad av frigjøring.

2. Hvis tiltak truffet i medhold av foregående paragraf ikke skulle gjøre det mulig
å fjerne forskjellen mellom medlemsstatenes
valutabestemmelser, eller hvis disse ulikheter
skulle oppmuntre personer bosatt i en av
medlemsstatene til å benytte de lettelser for
valutaoverføringer innen Fellesskapet som artikkel 67 handler om, til å omgå en medlemsstats bestemmelser overfor tredjeland, kan
denne stat, etter å ha samrådd seg med de
øvrige medlemsstater og Kommisjonen, treffe
passende tiltak for å løse disse vansker.
Hvis Rådet finner at disse tiltak begrenser
bevegelsesfriheten for kapitalen innen Fellesskapet utover det som er nødvendig for formålet med foregående ledd, kan det, etter
forslag fra Kommisjonen, med kvalifisert flertall treffe vedtak om at vedkommende stat
må endre eller oppheve disse tiltak.
Artikkel 71
Medlemsstatene skal bestrebe seg på ikke
å innføre nye valutarestriksjoner innen Fellesskapet som virker på kapitalbevegelsene og
de løpende betalinger vedrørende disse, og på
ikke å gjøre de gjeldende bestemmelser mer
restriktive.
De erklærer at de har til hensikt å gå lenger
i frigjøringen av kapitalen enn forutsatt i
foregående artikler, i den utstrekning deres
økonomiske stilling, særlig stillingen for deres
betalingsbalanse, gjør dette mulig for dem.
Kommisjonen kan, etter å ha rådspurt Valutakomiteen, rette rekommandasjoner til medlemsstatene om dette.
Artikkel 72
Medlemsstatene skal holde Kommisjonen
underrettet om de kapitalbevegelser til og
fra tredjeland som de kjenner til. Kommisjonen kan avgi slike uttalelser til medlemsstatene som den finner formålstjenlige.
Artikkel 73
1. Hvis kapitalbevegelsene fører til forstyrrelser på en medlemsstats kapitalmarked,
skal Kommisjonen, etter å ha rådspurt Valutakomiteen, tillate at denne medlemsstat treffer
beskyttelsestiltak som rammer kapitalbevegelser, og fastsette vilkårene og reglene for disse.
Rådet kan med kvalifisert flertall trekke
denne tillatelse tilbake eller endre vilkårene
og reglene for den.
2. Den medlemsstat som er i vanskeligheter,
kan dog treffe de ovennevnte tiltak på egen
hånd, på grunn av deres hemmelige eller
presserende karakter, hvis de skulle være
nødvendige, Kommisjonen og medlemsstatene
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må bli underrettet om disse tiltak senest når
de trer i kraft. I dette tilfelle kan Kommisjonen, etter å ha rådspurt Valutakomiteen,
treffe vedtak om at vedkommende stat må
endre eller oppheve disse tiltak.

IV. TRANSPORTVIRKSOMHET
Artikkel 74
Medlemsstatene skal søke å nå Traktatens
mål på det saksområde som denne avdeling
angår, innen rammen av en felles transportpolitikk.
Artikkel 75
1. Med sikte på å sette artikkel 74 ut i livet
og under hensyntagen til de særlige forhold
som gjelder for transportvirksomhet, skal
Rådet, etter forslag fra Kommisjonen og etter
å ha rådspurt Den Økonomiske og Sosiale
Komite og Forsamlingen, enstemmig inntil
utløpet av annen etappe og deretter med kvalifisert flertall, fastsette:
a) felles regler gjeldende for internasjonal
transport som finner sted fra eller til en
medlemsstats område, eller gjennom en
eller flere medlemsstaters område,
b) vilkårene for å gi utøvere av transportvirksomhet som ikke er bosatt i en medlemsstat, adgang til å utføre transport
innenlands i denne medlemsstat,
c) alle andre formålstjenlige bestemmelser.
2. De bestemmelser som er omtalt i a) og
b) i foregående paragraf, skal vedtas i løpet
av overgangsperioden.
3. Uansett den fremgangsmåte som er fastsatt i paragraf 1, skal Rådet enstemmig vedta
de bestemmelser om prinsippene for transportvirksomhet hvis gjennomføring i alvorlig grad
ville kunne påvirke levestandarden og sysselsettingen i bestemte områder så vel som utnyttelsen av transportmidlene, under hensyntagen til nødvendigheten av en tilpassing til
den økonomiske utvikling som følger av opprettelsen av det felles marked.
Artikkel 76
I tidsrommet inntil vedtakelsen av de bestemmelser som artikkel 75, paragraf 1, omhandler, kan ingen medlemsstat endre de
forskjellige bestemmelser som gjelder på dette
område ved ikrafttredelsen av denne Traktat,
slik at de direkte eller indirekte i sin virkning
blir mindre gunstige for utøvere av transportvirksomhet i de andre medlemsstater enn for
innenlandske utøvere av transportvirksomhet,
med mindre Rådet enstemmig gir sitt samtykke.

Artikkel 77
Økonomisk støtte som dekker behovet for
koordinering av transportvirksomheten eller
utgjør betaling for visse plikter med karakter
av offentlige tjenester, er forenlig med denne
Traktat.
Artikkel 78
Alle tiltak vedrørende takster og transportvilkår som treffes innen rammen av denne
Traktat, må ta hensyn til den økonomiske
stilling til utøverne av transportvirksomhet.
Artikkel 79
1. Forskjellsbehandling i transporten innen
Fellesskapet som består i at en utøver av
transportvirksomhet gjør gjeldende forskjellige takster og transportvilkår for samme
varer under samme transportforhold, på
grunnlag av de transporterte varers opprinnelsesland eller bestemmelsessted, skal opphøre senest før utløpet av annen etappe.
2. Paragraf 1 utelukker ikke at andre tiltak
kan vedtas av Rådet i henhold til artikkel 75,
paragraf 1.
3. Innen to år etter ikrafttredelsen av
denne Traktat skal Rådet, etter forslag fra
Kommisjonen og etter å ha rådspurt Den økonomiske og Sosiale Komite, med kvalifisert
flertall vedta regler om gjennomføringen av
bestemmelsene i paragraf 1.
Det kan særlig treffe de nødvendige tiltak
for å sette Fellesskapets organer i stand til
å overvåke at forskriften i paragraf 1 blir
overholdt, og for å sikre trafikkantene den
fulle fordel av denne.
4. Kommisjonen skal, enten på eget initiativ eller etter anmodning fra en medlemsstat,
undersøke tilfeller av slik forskjellsbehandling som er omtalt i paragraf 1, og etter
samråd med vedkommende medlemsstater
treffe de nødvendige vedtak innen rammen
av de regler som er vedtatt i henhold til
bestemmelsene i paragraf 3.
Artikkel 80
1. Fra begynnelsen av annen etappe er det
forbudt for en medlemsstat å påby at det for
transport utført innen Fellesskapet skal gjelde
takster og vilkår som innebærer et element
av støtte eller beskyttelse til fordel for en
eller flere bestemte foretak eller industrier,
med mindre Kommisjonen har gitt samtykke
til det.
2. Kommisjonen skal, enten på eget initiativ eller etter anmodning fra en medlemstat,
undersøke de takster og vilkår som paragraf 1
omtaler, under særlig hensyntagen, på den
ene side til de krav som en formålstjenlig
regional økonomisk politikk stiller, de under-
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utviklede områders behov og problemene til
områder som i alvorlig grad lider under de
politiske forhold, og på den annen side til
virkningene av disse takster og vilkår på
konkurransen mellom de forskjellige transportmåter.
Den skal treffe de nødvendige vedtak etter
samråd med vedkommende medlemsstater.
3. Forbudet i paragraf 1 rammer ikke
konkurransetariffer.

Artikkel 81
Avgifter eller gebyrer som en utøver av
transportvirksomhet oppkrever, uavhengig av
transporttakstene, for passering av en grense,
må ikke overstige et rimelig nivå hensyn tatt
til de reelle utgifter som faktisk er forbundet
med slik passering.
Medlemsstatene skal bestrebe seg på gradvis
å redusere disse kostnader.
Kommisjonen kan rette rekommandasjoner
til medlemsstatene om gjennomføringen av
denne artikkel.

Artikkel 82
Bestemmelsene i denne avdeling er ikke til
hinder for tiltak som er truffet i Forbunds-

republikken Tyskland, i den utstrekning disse
måtte være nødvendige for å oppveie de økonomiske ulemper som Tysklands deling har
voldt økonomien i bestemte områder i Forbundsrepublikken som er berørt av denne
deling.

Artikkel 83
Det skal opprettes en rådgivende komite
knyttet til Kommisjonen, sammensatt av eksperter oppnevnt av medlemsstatenes regjeringer. Hver gang Kommisjonen finner det
formålstjenlig, skal den rådføre seg med komiteen i transportspørsmål, uten at dette medfører noen innskrenkning i den myndighet
som tilligger transportutvalget i Den Økonomiske og Sosiale Komite.

Artikkel 84
1. Bestemmelsene i denne avdeling får anvendelse på transport på jernbane, vei og
indre vannveier.
2. Rådet vil enstemmig kunne avgjøre om,
i hvilket omfang og på hvilken måte passende
bestemmelser vil kunne treffes for skipsfart
og luftfart.

TREDJE DEL

Fellesskapets politikk
I. DE FELLES REGLER
Kapittel 1
Konkurransereglene
Første avsnitt

Regler som gjelder for foretak
Artikkel 85
1. Enhver avtale mellom foretak, enhver
beslutning av foretakssammenslutninger og
enhver form for samordnet praksis som kan
påvirke handelen mellom medlemsstatene, og
som har til formål eller virkning å hindre,
innskrenke eller forvri konkurransen innen
det felles marked, er uforenlige med det felles
marked og forbudt, særlig slike som består i:
a) på direkte eller indirekte måte å fastsette
innkjøps- eller utsalgspriser eller andre
forretningsvilkår,
b) å begrense eller kontrollere produksjonen,
avsetningen, den tekniske utvikling eller
investeringene,
c) å oppdele markedene eller forsyningskildene,
d) overfor handelspartnere å anvende ulike
vilkår for likeverdige ytelser og derved
stille dem ugunstigere i konkurransen,

e) å gjøre inngåelsen av kontrakter avhengig
av at medkontrahentene godtar tilleggsytelser som etter sin art eller etter vanlig
forretningspraksis ikke har noen sammenheng med gjenstanden for slike kontrakter.
2. Avtaler eller beslutninger som er forbudt
i henhold til denne artikkel, har ingen rettsvirkning.
3. Det kan imidlertid erklæres at bestemmelsene i paragraf 1 ikke får anvendelse på:
enhver avtale eller type av avtaler mellom
foretak,
enhver beslutning eller type av beslutninger av foretakssammenslutninger og
enhver form for samordnet praksis eller
type av samordnet praksis
som bidrar til å bedre produksjonen eller
fordelingen av varene eller til å fremme den
tekniske eller økonomiske utvikling, samtidig
som de sikrer forbrukerne en rimelig andel av
fordelen herav, og uten
a) å pålegge vedkommende foretak restriksjoner som ikke er nødvendige for å nå
disse mål,
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b) å gi disse foretak mulighet for å utelukke

annen side bestemmelsene i dette avsnitt
så vel som de bestemmelser som blir vedtatt i henhold til denne artikkel.

konkurransen for en vesentlig del av vedkommende varer.
Artikkel 86
I den utstrekning det kan påvirke handelen
mellom medlemsstatene, skal et eller flere
foretaks utilbørlige utnyttelse av en dominerende stilling på det felles marked eller i en
vesentlig del av dette, være uforenlig med det
felles marked og forbudt.
Slik utilbørlig praksis kan særlig bestå i:
a) på direkte eller indirekte måte å påtvinge
urimelige innkjøps- eller utsalgspriser eller
andre urimelige forretningsvilkår,
b) å begrense produksjonen, avsetningen eller
den tekniske utvikling til skade for forbrukerne,
c) overfor handelspartnere å anvende ulike
vilkår for likeverdige ytelser og derved
stille dem ugunstigere i konkurransen,
d) å gjøre inngåelsen av kontrakter avhengig
av at medkontrahentene godtar tilleggsytelser som etter sin art eller etter vanlig
forretningspraksis ikke har noen sammenheng med gjenstanden for slike kontrakter.
Artikkel 87
1. Innen tre år etter ikrafttredelsen av
denne Traktat, skal Rådet, etter forslag fra
Kommisjonen og etter å ha rådspurt Forsamlingen, enstemmig vedta formålstjenlige forordninger eller direktiver om anvendelsen av
prinsippene i artiklene 85 og 86.
Hvis slike bestemmelser ikke er vedtatt
innen den nevnte frist, skal Rådet, etter forslag fra Kommisjonen og etter å ha rådspurt
Forsamlingen, vedta dem med kvalifisert
flertall.
2. De bestemmelser som er omtalt i paragraf 1, skal særlig ha til formål:
a) å sikre at forbudene i artikkel 85, paragraf 1, og i artikkel 86 blir overholdt ved
å fastsette bøter og tvangsmulkter,
b) å fastsette vilkårene for anvendelsen av
artikkel 85, paragraf 3, under hensyntagen
til at det er nødvendig på den ene side å
sikre en effektiv overvåking og på den
annen side i størst mulig utstrekning å
forenkle den administrative kontroll,
c) i tilfelle nærmere å angi anvendelsesområdet for bestemmelsene i artiklene 85 og
86 innen de forskjellige næringsgrener,
d) å fastlegge henholdsvis Kommisjonens og
Domstolens rolle i anvendelsen av bestemmelsene i denne paragraf,
e) å fastlegge forholdet mellom på den ene
side de nasjonale lovgivninger og på den
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Artikkel 88
Inntil de bestemmelser som blir vedtatt i
henhold til artikkel 87, har trådt i kraft, avgjør medlemsstatenes myndigheter i samsvar
med sitt eget lands rett og med bestemmelsene i artikkel 85, særlig paragraf 3, og artikkel 86, om avtaler skal godtas, og om det
foreligger utilbørlig utnyttelse av en dominerende stilling på det felles marked.

Artikkel 89
1. Med forbehold for artikkel 88, skal Kommisjonen, så snart den har trådt i virksomhet,
overvåke anvendelsen av de prinsipper som er
fastlagt i artiklene 85 og 86. Etter anmodning
av en medlemsstat eller på eget initiativ skal
den, samarbeid med vedkommende myndigheter i medlemsstatene, som skal bistå den i
dette, undersøke tilfelle av antatt overtredelse
av de nevnte prinsipper. Hvis den konstaterer
at det har funnet sted en overtredelse, skal
den foreslå passende midler for å bringe
denne til opphør.
2. Hvis overtredelsene ikke bringes til opphør, skal Kommisjonen i et grunngitt vedtak
fastslå at det foreligger en overtredelse av
prinsippene. Den kan offentliggjøre sitt vedtak og bemyndige medlemsstatene til å treffe
de nødvendige mottiltak på de vilkår og etter
de regler den fastsetter.

Artikkel 90
1. Medlemsstatene skal, for så vidt angår
offentlige foretak og foretak som de gir særlige eller eksklusive rettigheter, avholde seg
fra å treffe eller opprettholde tiltak som
strider mot reglene i denne Traktat, særlig
de som er omtalt i artikkel 7 og i artiklene
85 til og med 94.
2. Foretak hvis oppgave er å utføre tjenesteytelser av alminnelig økonomisk interesse,
eller som har karakter av et fiskalt monopol,
skal være underkastet reglene i denne Traktat,
særlig konkurransereglene, i den utstrekning
anvendelsen av disse regler ikke rettslig eller
faktisk hindrer dem i å utføre de særlige oppgaver som er tillagt dem. Utviklingen av samhandelen må ikke påvirkes i et omfang som
strider mot Fellesskapets interesser.
3. Kommisjonen skal overvåke anvendelsen
av bestemmelsene i denne artikkel og skal i
nødvendig utstrekning rette formålstjenlige
direktiver eller vedtak til medlemsstatene.
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Annet avsnitt
Dumping
Artikkel 91
1. Hvis Kommisjonen, i løpet av overgangsperioden, etter anmodning fra en medlemsstat
eller enhver annen interessert, fastslår at det
finner sted dumping innen det felles marked,
skal den rette rekommandasjoner til den eller
de som praktiserer denne dumping, med sikte
på å bringe den til opphør.
Hvis denne dumping fortsetter, skal Kommisjonen bemyndige den skadelidende medlemsstat til å treffe beskyttelsestiltak på de
vilkår og etter de regler Kommisjonen fastsetter.
2. Så snart denne Traktat har trådt i kraft,
skal varer som har sin opprinnelse i en medlemsstat, eller som er gjenstand for fri omsetning der, og som er blitt utført til en annen
medlemsstat, tillates gjeninnført til førstnevnte stats område, uten at de kan være
gjenstand for noen toll, kvantitativ restriksjon eller tiltak med tilsvarende virkning.
Kommisjonen skal fastsette formålstjenlige
regler for anvendelsen av denne paragraf.
Tredje avsnitt
Statsstøtte
Artikkel 92
1. Bortsett fra de unntak som er fastsatt
i denne Traktat, er statsstøtte eller støtte gitt
av statsmidler i hvilken som helst form, som
forrykker eller truer med å forrykke konkurransen ved å begunstige visse foretak eller
produksjonen av visse varer, uforenlig med
det felles marked i den utstrekning den påvirker samhandelen mellom medlemsstatene.
2. Forenlig med det felles marked er :
a) støtte av sosial karakter som gis de enkelte forbrukere, under forutsetning av at
den ytes uten forskjellsbehandling på
grunnlag av varenes opprinnelse,
b) støtte som har til formål å bøte på skader
som skyldes naturkatastrofer eller andre
usedvanlige begivenheter,
c) støtte som gis til økonomien i visse områder av Forbundsrepublikken Tyskland
påvirket av Tysklands deling, i den utstrekning den er nødvendig for å oppveie
de økonomiske ulemper som denne deling
har forårsaket.
3. Som forenlig med det felles marked kan
betraktes:
a) støtte som har til formål å begunstige den
økonomiske utvikling i områder hvor levestandarden er usedvanlig lav, eller hvor
det er alvorlig underbeskjeftigelse,
b) støtte som har til formål å fremme virkeliggjørelsen av et viktig prosjekt av felles

europeisk interesse, eller å bøte på en
alvorlig forstyrrelse av en medlemsstats
økonomi,
c) støtte som har til formål å lette utviklingen av visse næringsgrener eller visse økonomiske områder, forutsatt at den ikke
endrer vilkårene for samhandelen i et omfang som strider mot den felles interesse.
Støtte til skipsbyggingen som bestod 1.
januar 1957, skal imidlertid, i den utstrekning den bare tilsvarer en manglende tollbeskyttelse, reduseres gradvis på de samme
vilkår som gjelder for avskaffelsen av
tollavgifter, med forbehold for de bestemmelser i denne Traktat som angår den
felles handelspolitikk overfor tredjeland,
d) andre former for støtte angitt i et vedtak
av Rådet truffet med kvalifisert flertall
etter forslag fra Kommisjonen.
Artikkel 93
1. Kommisjonen skal, sammen med medlemsstatene, jevnlig granske de støtteordninger som består i disse stater. Den skal foreslå
for disse slike formålstjenlige tiltak som er
nødvendige for at det felles marked gradvis
skal utvikles eller virke etter hensikten.
2. Hvis Kommisjonen, etter å ha gitt de
interesserte parter en frist til å uttale seg,
fastslår at en støtte som er gitt av en stat
eller av statsmidler, ikke er forenlig med det
felles marked ifølge artikkel 92, eller at denne
støtte anvendes på utilbørlig måte, skal den
treffe vedtak om at vedkommende stat må
oppheve eller endre den innen den frist Kommisjonen fastsetter.
Hvis vedkommende stat ikke innen den
fastsatte frist retter seg etter dette vedtak,
kan Kommisjonen eller enhver annen interessert stat forelegge saken direkte for Domstolen uten hensyn til artiklene 169 og 170.
Etter anmodning fra en medlemsstat kan
Rådet, uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 92 eller de forordninger som omtales i
artikkel 94, enstemmig avgjøre at en av denne
stat gitt eller planlagt støtte må anses som
forenlig med det felles marked, hvis usedvanlige omstendigheter .tilsier et slikt vedtak.
Hvis Kommisjonen, for så vidt angår denne
støtteordning, allerede har innledet den i denne
paragrafs første ledd omtalte saksbehandling,
vil anmodningen fra vedkommende stat til
Rådet ha til følge at denne sak suspenderes
inntil Rådet har tatt sitt standpunkt.
Hvis Rådet ikke har tatt standpunkt innen
tre måneder etter at anmodningen forelå, skal
imidlertid Kommisjonen treffe vedtak.
3. Kommisjonen skal underrettes i tide til
å kunne uttale seg, om planer som går ut på
å innføre eller endre støttetiltak. Hvis den
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finner at en slik plan ikke er forenlig med
det felles marked ifølge artikkel 92, skal den
straks innlede slik sak som foregående paragraf omtaler. Vedkommende medlemsstat kan
ikke sette i verk de planlagte tiltak før det
er truffet endelig vedtak i denne sak.

og utjevningsavgifter på varer som kommer
fra medlemsstatene ikke pålegges, med mindre de planlagte tiltak på forhånd er blitt
godkjent for et begrenset tidsrom av Rådet
med kvalifisert flertall, etter forslag fra Kommisjonen.

Artikkel 94
Rådet kan, etter forslag fra Kommisjonen,
med kvalifisert flertall vedta formålstjenlige
forordninger med sikte på anvendelsen av artiklene 92 og 93 og fastsette særlig vilkårene
for å anvende artikkel 93, paragraf 3, og
hvilke former for støtte som skal være unntatt fra denne fremgangsmåte.

Artikkel 99
Kommisjonen skal undersøke på hvilken
måte de forskjellige medlemsstaters lovgivning vedrørende omsetningsavgifter, forbruksavgifter og andre indirekte skatter, herunder
utjevningsordninger for samhandelen mellom
medlemsstatene, kan bli harmonisert i det
felles markeds interesse.
Kommisjonen skal legge frem forslag for
Rådet som, med forbehold for bestemmelsene
i artiklene 100 og 101, treffer sin avgjørelse
enstemmig.

Kapittel 2

Fiskale bestemmelser
Artikkel 95
Ingen medlemsstat skal direkte eller indirekte pålegge varer fra andre medlemsstater
indre avgifter av noen art, som er høyere
enn de som direkte eller indirekte pålegges
tilsvarende innenlandske varer.
Videre skal ingen medlemsstat pålegge varer fra andre medlemsstater indre avgifter
av en slik art at de indirekte beskytter produksjonen av andre varer.
Medlemsstatene skal senest ved begynnelsen
av annen etappe oppheve eller endre de ved
ikrafttredelsen av denne Traktat gjeldende
bestemmelser som strider mot de ovennevnte
regler.
Artikkel 96
Varer utført til en annen medlemsstats område kan ikke nyte godt av en refusjon av
indre avgifter som er større enn de avgifter
som de direkte eller indirekte har vært pålagt.
Artikkel 97
Medlemsstater som oppkrever omsetningsavgiften etter det kumulative flertrinnssystem,
kan, for så vidt angår indre avgifter som
de pålegger innførte varer, eller refusjoner
som de gir for utførte varer, fastsette gjennomsnittssatser for de enkelte varer eller
varegrupper, forutsatt at de ikke derved krenker prinsippene i artiklene 95 og 96.
Hvis de gjennomsnittssatser som er fastsatt
av en medlemsstat, ikke er i samsvar med de
nevnte prinsipper, skal Kommisjonen utferdige
passende direktiver eller vedtak rettet til
denne stat.
Artikkel 98
For så vidt angår andre avgifter enn omsetningsavgifter, forbruksavgifter og andre
former for indirekte skatter, kan fritakelse
for avgiftsbetaling og refusjon av avgifter
ved utførsel til andre medlemsstater ikke gis,

Kapittel 3

Tilnærming mellom lovgivningene
Artikkel 100
Rådet skal, etter forslag fra Kommisjonen,
enstemmig vedta direktiver om tilnærming
mellom medlemsstatenes lover, forordninger
og administrative forskrifter som har en direkte betydning for opprettelsen av det felles
marked eller dettes jevne gang.
Forsamlingen og Den økonomiske og Sosiale
Komitå skal rådspørres om direktiver hvis
gjennomføring ville medføre en endring av
lovbestemmelsene i en eller flere av medlemsstatene.
Artikkel 101
Hvis Kommisjonen fastslår at en eksisterende forskjell mellom lover, forordninger og
administrative forskrifter i medlemsstatene
forrykker konkurransevilkårene på det felles
marked slik at det derved oppstår en forvridning som må fjernes, skal den samrå seg
herom med vedkommende medlemsstater.
Hvis dette samråd ikke fører til en avtale
som fjerner denne forvridning, skal Rådet,
etter forslag fra Kommisjonen, enstemmig i
første etappe og senere med kvalifisert flertall, vedta de nødvendige direktiver herom.
Kommisjonen og Rådet kan treffe alle andre
formålstjenlige tiltak hjemlet i denne Traktat.
Artikkel 102
1. Når det er grunn til å frykte for at
innføringen eller endringen av en lov, forordning eller administrativ forskrift vil forårsake en slik forvridning som omtalt i foregående artikkel, skal den medlemsstat som
har til hensikt å ta dette skritt, samrå seg
med Kommisjonen. Etter å ha samrådd seg
med medlemsstatene, skal Kommisjonen gi

20

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

vedkommende stater en rekommandasjon om
passende tiltak for å unngå denne forvridning.
2. Hvis den medlemsstat som ønsker å
innføre eller endre nasjonale bestemmelser,
ikke følger den rekommandasjon som Kommisjonen har rettet til den, vil de øvrige medlemsstater under anvendelsen av artikkel 101
ikke kunne anmodes om å endre sine nasjonale
bestemmelser for å fjerne denne forvridning.
Hvis den medlemsstat som ikke har rettet
seg etter Kommisjonens rekommandasjon, forårsaker en forvridning utelukkende til egen
skade, er bestemmelsene i artikkel 101 ikke
anvendelige.
II. DEN ØKONOMISKE POLITIKK
Kapittel 1

Konjunkturpolitikken
Artikkel 103
1. Medlemsstatene skal betrakte sin konjunkturpolitikk som et spørsmål av felles
interesse. De skal samrå seg med hverandre
og med Kommisjonen om de tiltak som etter
omstendighetene bør treffes.
2. Med forbehold for de øvrige fremgangsmåter som er fastsatt i denne Traktat, kan
Rådet, etter forslag fra Kommisjonen, enstemmig treffe beslutning om tiltak som passer
i den foreliggende situasjon.
3. Rådet skal, etter forslag fra Kommisjonen, med kvalifisert flertall i tilfelle vedta
de nødvendige direktiver om reglene for gjennomføringen av de tiltak som er besluttet
i henhold til paragraf 2.
4. De fremgangsmåter som er omtalt i
denne artikkel, skal også få anvendelse i tilfelle av vansker som oppstår i forbindelse
med forsyningen av visse varer.
Kapittel 2

Betalingsbalansen
Artikkel 1 04
Hver medlemsstat skal føre den økonomiske
politikk som er nødvendig for å sikre likevekt
i sin globale betalingsbalanse og for å opprettholde tilliten til sin valuta, samtidig som den
sikrer et høyt sysselsettingsnivå og et stabilt
prisnivå.
Artikkel 105
1. Med sikte på å gjøre det lettere å nå de
mål som er fastsatt i artikkel 104, skal medlemsstatene samordne sin økonomiske politikk.
For dette formål skal de innlede et samarbeid
mellom fagmyndighetene innen sine administrasjoner og mellom sine sentralbanker.
Kommisjonen skal legge frem for Rådet
rekommandasjoner om iverksettelsen av dette
samarbeid.

2. Med sikte på å fremme samordningen
av medlemsstatenes valutapolitikk i hele det
omfang som er nødvendig for at det felles
marked skal virke, opprettes en rådgivende
Valutakomitésom har til oppgave:
å følge medlemsstatenes og Fellesskapets
valutamessige og finansielle stilling, så
vel som medlemsstatenes alminnelige betalingsordning og avlegge regelmessige
rapporter til Rådet og Kommisjonen herom,
å avgi uttalelser, enten etter oppfordring
fra Rådet eller Kommisjonen eller på eget
initiativ, til bruk for disse organer.
Medlemsstatene og Kommisjonen skal hver
oppnevne to medlemmer av Valutakomiten.
Artikkel 106
1. Hver medlemsstat forplikter seg til å gi
tillatelse til betalinger som gjelder utvekslingen av varer, tjenesteytelser og kapitalbevegelser, så vel som overførsler av kapital og
lønninger, i valutaen til den medlemsstat hvor
fordringshaveren eller mottageren er bosatt,
i den utstrekning den frie bevegelighet for
varer, tjenesteytelser, kapital og personer er
gjennomført medlemsstatene imellom i henhold til denne Traktat.
Medlemsstatene erklærer at de har til hensikt å frigjøre sine betalinger i større grad
enn fastsatt i foregående ledd, i den utstrekning deres alminnelige økonomiske situasjon
og særlig stillingen for deres betalingsbalanse
gjør dette mulig for dem.
2. I den utstrekning utvekslingen av varer
og tjenesteytelser og kapitalbevegelsene bare
er begrenset ved restriksjoner pålagt betalingene for disse, skal bestemmelsene i kapitlene
om opphevelsen av kvantitative restriksjoner,
om frigjøringen av tjenesteytelser og om frigjøringen av kapitalbevegelser, anvendes analogt med sikte på gradvis å avskaffe de nevnte
restriksjoner.
3. Medlemsstatene forplikter seg til ikke
seg imellom å innføre nye restriksjoner på
overføringer som gjelder de usynlige transaksjoner som er oppregnet i den liste som utgjør
Vedlegg III til denne Traktat.
Den gradvise avskaffelse av de gjeldende
restriksjoner skal gjennomføres i samsvar
med bestemmelsene i artiklene 63 til og med
65, i den utstrekning den ikke omfattes av
bestemmelsene i paragrafene 1 og 2 eller av
kapitlet om kapitalens frie bevegelighet.
4. Hvis det viser seg nødvendig, skal medlemsstatene bli enige om tiltak for å gjøre
det mulig å foreta de betalinger og overføringer som er omtalt i denne artikkel; disse tiltak
må ikke stå i strid med målsettingen i dette
kapittel.
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Artikkel 107
1. Hver medlemsstat skal betrakte sin valutakurs-politikk som et problem av felles
interesse.
2. Hvis en medlemsstat endrer sin valutakurs på en måte som ikke er i samsvar med
målsettingen i artikkel 104, og som i alvorlig
grad forrykker konkurransevilkårene, kan
Kommisjonen, etter å ha rådspurt Valutakomiteen, gi andre medlemsstater tillatelse
til, for et strengt begrenset tidsrom, å treffe
de nødvendige tiltak for å avbøte virkningene
av dette skritt, på vilkår og etter regler fastsatt av Kommisjonen.

Artikkel 108
1. I tilfelle av vansker eller alvorlig fare
for vansker for en medlemsstats betalingsbalanse, enten på grunn av mangel på likevekt
i den globale balanse eller som følge av arten
av den valuta den rår over, og særlig hvis
disse vansker vil kunne sette i fare det felles
markeds jevne gang eller den gradvise gjennomføring av den felles handelspolitikk, skal
Kommisjonen straks sette i gang en undersøkelse av denne stats stilling og av de tiltak
den har truffet eller kan treffe i henhold til
artikkel 104 under anvendelse av alle de midler som står til dens rådighet. Kommisjonen
skal angi de tiltak som den anbefaler vedkommende stat å treffe.
Hvis de tiltak en medlemsstat treffer og de
tiltak som Kommisjonen har foreslått, ikke
viser seg tilstrekkelige til å avhjelpe de vansker som er oppstått eller truer med å oppstå,
skal Kommisjonen, etter å ha rådspurt Valutakomiteen, rette en rekommandasjon til Rådet
om gjensidig bistand og om passende former
for denne.
Kommisjonen skal holde Rådet regelmessig
underrettet om hvordan situasjonen er, og
hvordan den utvikler seg.
2. Rådet skal med kvalifisert flertall beslutte at gjensidig bistand skal ytes; det skal
utferdige direktiver og vedtak som fastsetter
vilkårene og de nærmere regler for denne.
Den gjensidige bistand kan særlig ta form av:
a) felles opptreden i andre internasjonale organisasjoner som medlemsstatene kan henvende seg til,
b) nødvendige tiltak for å unngå forvridning
i samhandelen når det land som er i vansker opprettholder eller gjeninnfører kvantitative restriksjoner overfor tredjeland,
c) ytelse av begrensede kreditter fra andre
medlemsstaters side under forutsetning av
at de samtykker.
Videre kan i overgangsperioden den gjensidige bistand også ta form av særlige toll-

nedsettelser eller av forhøyelser av kvoter
med sikte på å fremme en økning av importen fra det land som er i vansker, under
forutsetning av at de stater som skal treffe
slike tiltak, samtykker.
3. Hvis den gjensidige hjelp som Kommisjonen bar anbefalt, ikke blir innvilget av
Rådet, eller hvis den gjensidige hjelp som
blir innvilget og de tiltak som blir truffet
er utilstrekkelige, skal Kommisjonen gi den
stat som er i vansker, tillatelse til å treffe
beskyttelsestiltak på vilkår og etter regler
fastsatt av Kommisjonen.
Denne tillatelse kan tilbakekalles, og disse
vilkår og regler kan endres av Rådet med
kvalifisert flertall.

Artikkel 109
1. I tilfelle av en plutselig krise i betalingsbalansen eller hvis et vedtak i henhold til
artikkel 108, paragraf 2, ikke blir truffet
straks, kan vedkommende medlemsstat, i forebyggende øyemed, treffe de nødvendige beskyttelsestiltak. Disse tiltak må forårsake
færrest mulig forstyrrelser i det felles markeds
jevne gang og må ikke gå lenger enn strengt
nødvendig for å avhjelpe de plutselige vansker
som er oppstått.
2. Kommisjonen og de øvrige medlemsstater
skal underrettes om disse beskyttelsestiltak
senest i det øyeblikk de trer i kraft. Kommisjonen kan overfor Rådet anbefale gjensidig
bistand i henhold til artikkel 108.
3. Rådet kan, etter å ha innhentet Kommisjonens uttalelse og etter å ha rådspurt Valutakomiteen, med kvalifisert flertall treffe
vedtak om at vedkommende stat må endre,
suspendere eller oppheve de ovenfor omtalte
beskyttelsestiltak.
Kapittel 3

Handelspolitikken
Artikkel 110
Ved å opprette en tollunion seg imellom
har medlemsstatene til hensikt i samsvar med
den felles interesse å bidra til harmonisk
utvikling av verdenshandelen, gradvis avskaffelse av restriksjonene i den internasjonale
samhandel og senkning av tollskrankene.
Den felles handelspolitikk skal ta hensyn
til den gunstige virkning opphevelsen av tollen
mellom medlemsstatene kan ha for en styrkelse av konkurranseevnen til foretakene i
disse stater.

Artikkel 111
Med forbehold for bestemmelsene i artiklene 115 og 116 skal følgende bestemmelser
gjelde i overgangsperioden :
1. Medlemsstatene skal samordne sine han-
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delsforbindelser med tredjeland på en slik
måte at de nødvendige vilkår for å sette i verk
en felles politikk på utenrikshandelens område vil væer til stede ved utløpet av overgangsperioden.
Kommisjonen skal legge frem for Rådet
forslag om den fremgangsmåte som skal følges
i overgangsperioden for å få i stand en felles
opptreden, samt om etableringen av en ensartet handelspolitikk.
2. Kommisjonen skal rette rekommandasjoner til Rådet vedrørende tollforhandlinger
med tredjeland om den felles tolltariff.
Rådet skal bemyndige Kommisjonen til å
innlede slike forhandlinger.
Kommisjonen skal føre disse forhandlinger,
i samråd med en Spesialkomité oppnevnt av
Rådet for å bistå, den i dette arbeid, og innen
rammen av de direktiver som Rådet måtte
gi den.
3. Rådet skal under utøvelsen av den myndighet som er tillagt det i denne artikkel,
treffe sine avgjørelser enstemmig i løpet av
de to første etapper og senere med kvalifisert
flertall.
4. Medlemsstatene skal, i samråd med Kommisjonen, treffe alle nødvendige tiltak særlig
med sikte på å tilpasse de gjeldende tollavtaler
med tredjeland. slik at ikrafttredelsen av den
felles tolltariff ikke skal bli forsinket.
5. Medlemsstatene skal sette seg som mål
å gjøre sine liberaliseringslister overfor tredjeland eller grupper av tredjeland ensartet på
et så høyt nivå som mulig. For dette formål
skal Kommisjonen rette passende rekommandasioner til medlemsstatene.
Hvis medlemsstatene avskaffer eller lemper
på kvantitative restriksjoner overfor tredjeland, er de forpliktet til på forhånd å underrette Kommisjonen herom og gi de øvrige
medlemsstater samme behandling.
Artikkel 112
1. Med forbehold for de forpliktelser medlemsstatene har påtatt seg innenfor andre
internasjonale organisasjoner, skal medlemsstatenes støtteordninger for eksporten til
tredjeland gradvis gjøres ensartet innen utløpet av overgangsperioden, i nødvendig utstrekning for å unngå at konkurransen mellom
foretakene innen Fellesskapet blir forrykket.
Etter forslag fra Kommisjonen skal Rådet,
enstemmig inntil utløpet av annen etappe og
deretter med kvalifisert flertall, vedta de
nødvendige direktiver for dette formål.
2. Bestemmelsene ovenfor får ikke anvendelse på den refusjon av toll eller avgifter
med tilsvarende virkning eller av indirekte
skatter, herunder omsetningsavgifter, forbruksavgifter og andre indirekte avgifter, som

finner sted ved eksport av en vare fra en
medlemsstat til et tredjeland, i den utstrekning slik refusjon ikke overstiger de avgifter
som direkte eller indirekte har vært belastet
de eksporterte varer.
Artikkel 113
1. Etter utløpet av overgangsperioden skal
den felles handelspolitikk baseres på ensartede
prinsipper særlig for så vidt angår tollendringer, inngåelse av toll- og handelsavtaler, fastsettelse av ensartede liberaliseringstiltak, eksportpolitikk, samt handelspolitiske beskyttelsestiltak, herunder slike som treffes mot
dumping og subsidiering.
2. Kommisjonen skal legge frem for Rådet
forslag med sikte på å sette i verk denne
felles handelspolitikk.
3. Hvis det må forhandles om avtaler med
tredjeland, skal Kommisjonen rette rekommandasjoner til Rådet, som skal bemyndige
den til å innlede de nødvendige forhandlinger.
Disse forhandlinger skal føres av Kommisjonen i samråd med en Spesialkomité oppnevnt av Rådet for å bistå den i dette arbeid,
og innen rammen av de direktiver som Rådet
måtte gi den.
4. Rådet skal under utøvelsen av den myndighet som er tillagt det i denne artikkel,
treffe sine avgjørelser med kvalifisert flertall.
Artikkel 114
De avtaler som omtales i artiklene 111, paragraf 2, og 113, skal inngås i Fellesskapets
navn av Rådet, som skal treffe sine avgjørelser enstemmig i løpet av de to første etapper
og deretter med kvalifisert flertall.
Artikkel 115
Med det formål å sikre at iverksettelsen av
de handelspolitiske tiltak som enhver medlemsstat har truffet i samsvar med denne
Traktat, ikke blir hindret av forvridninger
i samhandelen, eller hvis ulikheter mellom
slike tiltak fører til økonomiske vansker i en
eller flere stater, skal Kommisjonen avgi rekommandasjoner om formene for det nødvendige samarbeid fra de øvrige medlemsstaters
side. Er dette ikke tilstrekkelig, skal den gi
medlemsstatene tillatelse til å treffe de nødvendige beskyttelsestiltak på vilkår og etter
regler fastsatt av Kommisjonen.
I løpet av overgangsperioden kan medlemsstatene i presserende tilfelle selv treffe de
nødvendige tiltak og skal gi melding om dem
både til de øvrige medlemsstater og til Kommisjonen, som kan treffe vedtak om at de må
endre eller oppheve dem.
I første rekke skal slike tiltak velges som
minst mulig forstyrrer det felles markeds
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jevne gang, og som tar hensyn til nødvendigheten av i størst mulig utstrekning å påskynde
innføringen av den felles tolltariff.

Før den avgir de uttalelser som denne
artikkel omtaler, skal Kommisjonen rådspørre
Den Økonomiske og Sosiale Komite.

Artikkel 116
I alle saker av særlig interesse for det
felles marked skal medlemsstatene etter utløpet av overgangsperioden bare opptre i
fellesskap i internasjonale organisasjoner av
økonomisk art. For dette formål skal Kommisjonen legge forslag om omfanget og iverk.
settelsen av denne felles opptreden frem for
Rådet, som treffer sin avgjørelse med kvalifisert flertall.
I overgangsperioden skal medlemsstatene
samrå seg med hverandre med sikte på å
samordne sin opptreden og så vidt mulig innta
en ensartet holdning.

Artikkel 119
Hver medlemsstat skal i løpet av første
etappe gjennomføre og deretter sørge for
den fortsatte anvendelse av prinsippet om lik
lønn til mannlige og kvinnelige arbeidstakere
for samme arbeid.
Med lønn menes i denne artikkel den alminnelige grunn- eller minimumslønn eller
-godtgjørelse og alle andre ytelser som arbeidsgiveren på grunn av arbeidsforholdet
direkte eller indirekte betaler arbeidstakeren
i kontanter eller i naturalier.
Lik lønn uten forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn innebærer:

Artikkel 117
Medlemsstatene er enige om at det er nødvendig å fremme en bedring av arbeidstakernes leve- og arbeidsvilkår for derved å muliggjøre en utjevning på et stadig høyere nivå.
De er av den mening at en slik utvikling
vil følge både av at det felles marked virker
gunstig for tilnærmingen mellom de sosiale
systemer, av de fremgangsmåter som er fastsatt i denne Traktat, og av tilnærmingen mellom lover, forordninger og administrative
forskrifter.

a) at den lønn som gis for samme akkordbetalte arbeid, skal fastsettes på grunnlag
av samme måleenhet,
b) at den lønn som betales for tidslønnet
arbeid skal være den samme for samme
stilling.
Artikkel 120
Medlemsstatene skal søke å opprettholde
den bestående likeverdighet mellom sine ferielønnsordninger.
Artikkel 121
Rådet kan, etter å ha rådspurt Den økonomiske og Sosiale Komite, enstemmig gi Kommisjonen oppdrag vedrørende iverksettelsen
av felles tiltak, særlig for så vidt angår sosial
trygghet for de vandrearbeidstakere som omtales i artiklene 48 til og med 51.

Artikkel 118
Med forbehold for de øvrige bestemmelser
i denne Traktat og i samsvar med dennes
alminnelige målsetting, skal Kommisjonen ha
til oppgave å fremme et nært samarbeid mellom medlemsstatene på det sosiale område,
særlig for så vidt angår:

Artikkel 122
Kommisjonen skal i sin årsrapport til Forsamlingen ha et eget kapittel om utviklingen
av de sosiale forhold innen Fellesskapet.
Forsamlingen kan anmode Kommisjonen om
å utarbeide rapporter om særlige spørsmål
vedrørende de sosiale forhold.

III. SOSIALPOLITIKKEN

Kapittel 1

Sosiale bestemmelser

sysselsetting,
arbeidsrettslovgivning og arbeidsvilkår,
yrkesopplæring og videreutdannelse,
sosial trygghet,
beskyttelse mot arbeidsulykker og yrkessykdommer,
— yrkeshygiene,
— organisasjonsrett og kollektive forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

—
—
—
—
—

For dette formål skal Kommisjonen i nært
samarbeid med medlemsstatene foreta undersøkelser, avgi uttalelser og organisere drøftelser både om de problemer som oppstår på
det nasjonale plan og om de som er av interesse for de internasjonale organisasjoner.

Kapittel 2

Det Europeiske Sosialfond
Artikkel 123
For å bedre arbeidstakernes sysselsettingsmuligheter innen det felles marked og på
denne måte bidra til å heve levestandarden,
skal det i samsvar med de etterfølgende bestemmelser opprettes et Europeisk Sosialfond
som skal ha til oppgave å bedre arbeidstakernes muligheter for å få sysselsetting og skifte
arbeidssted og yrke innen Fellesskapet.
Artikkel 124
Forvaltningen av Fondet er tillagt Kommisjonen.
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Kommisjonen skal i dette arbeid bistås av
en Komité ledet av et medlem av Kommisjonen og sammensatt av representanter for
regjeringene og for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.
Artikkel 125
1. Etter anmodning fra en medlemsstat
skal Fondet, innen rammen av de regler som
er fastsatt i artikkel 127, dekke 50 % av
de utgifter som vedkommende stat eller et
offentlig organ etter ikrafttredelsen av denne
Traktat har anvendt til:
a) å sikre arbeidstakerne ny produktiv sysselsetting ved:
— yrkesomskolering,
— flyttebidrag,
b) å yte støtte til arbeidstakere som på grunn
av foretakets omstilling til annen produksjon midlertidig er blitt helt eller delvis
arbeidsløse, slik at de kan beholde samme
lønn mens de venter på igjen å bli fullt
sysselsatt.
2. Tilskudd fra Fondet til yrkesomskolering
er betinget av at de arbeidsledige bare har
kunnet sysselsettes i et nytt yrke, og at de
i minst seks måneder har vært produktivt
sysselsatt i det yrke de er blitt omskolert til.
Tilskudd til flyttebidrag er betinget av at
de arbeidsledige har måttet skifte bosted
innen Fellesskapet, og at de på sitt nye bosted
har vært produktivt sysselsatt i minst seks
måneder.
Tilskudd til arbeidstakere ved omstilling av
et foretak er betinget av:
a) at vedkommende arbeidstakere på ny har
vært fullt sysselsatt i dette foretak i minst
seks måneder,
b) at vedkommende regjering på forhånd har
lagt frem en plan utarbeidet av dette foretak om omstillingen og om finansieringen
av denne og
c) at Kommisjonen på forhånd har godkjent
denne omstillingsplan.
Artikkel 126
Ved utløpet av overgangsperioden kan
Rådet, etter forslag fra Kommisjonen og etter
å ha rådspurt Den Økonomiske og Sosiale
Komite og Forsamlingen:
a) med kvalifisert flertall bestemme at de
tilskudd som er omtalt i artikkel 125,
helt eller delvis skal opphøre,
b) enstemmig fastsette hvilke nye oppgaver
som kan bli gitt Fondet innen rammen
av dets mandat slik dette er fastlagt i
artikkel 123.

Artikkel 127
Etter forslag fra Kommisjonen og etter å
ha rådspurt Den Økonomiske og Sosiale Komite og Forsamlingen, kan Rådet med kvalifisert flertall vedta de forskrifter som er nødvendige for å sette i verk artiklene 124 til
og med 126; det skal særlig fastsette regler
om betingelsene for tilskudd fra Fondet etter
artikkel 125 og om arten av de foretak hvis
arbeidstakere kan få slike tilskudd som er
omtalt i artikkel 125, paragraf 1 b).
Artikkel 128
Etter forslag fra Kommisjonen og etter å
ha rådspurt Den Økonomiske og Sosiale Komite, skal Rådet fastsette de alminnelige
prinsipper for gjennomføringen av en felles
yrkesopplæringspolitikk som kan bidra til den
harmoniske utvikling både av hvert enkelt
lands økonomi og av det felles marked.

IV. DEN EUROPEISKE INVESTERINGSBANK

Artikkel 129
Det skal opprettes en Europeisk Investeringsbank som skal betraktes som en juridisk
person.
Den Europeiske Investeringsbanks medlemmer er medlemsstatene.
Vedtektene for Den Europeiske Investeringsbank er inntatt i en Protokoll som ligger
ved denne Traktat.
Artikkel 130
Den Europeiske Investeringsbank har til
oppgave, av midler lånt på kapitalmarkedet
og av egne midler, å bidra til en balansert og
uforstyrret utvikling av det felles marked i
Fellesskapets interesse. For dette formål skal
den ved ytelse av lån og garantier, uten sikte
på egen fortjeneste, lette finansieringen av
nedenfor nevnte prosjekter innenfor alle områder av økonomien :
a) prosjekter som tar sikte på utbyggingen
av mindre utviklede områder,
b) prosjekter med sikte på modernisering
eller omstilling av foretak eller på å skape
ny virksomhet foranlediget av den gradvise gjennomføring av det felles marked,
som på grunn av sitt omfang eller sin art
ikke fullt ut kan finansieres av de forskjellige midler som finnes i de enkelte
medlemsetater,
c) prosjekter av felles interesse for flere medlemsstater, som på grunn av sitt omfang
eller sin art ikke fullt ut kan finansieres
av de forskjellige midler som finnes i de
enkelte medlemsstater.
25

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

FJERDE DEL

Assosiering av oversjøiske land og områder
Artikkel 131
Medlemsstatene er enige om å assosiere med
Fellesskapet de ikke-europeiske land og områder som opprettholder særlige forbindelser
med Belgia, Frankrike, Italia og Nederland.
Disse land og områder, heretter kalt «land
og områder>, er oppregnet i den liste som
utgjør Vedlegg IV til denne Traktat..
Formålet for assosieringen er å fremme
den økonomiske og sosiale utvikling i disse
land og områder og å opprette nære økonomiske forbindelser mellom dem og Fellesskapet som helhet.
I samsvar med de prinsipper som er kommet til uttrykk i innledningen til denne Traktat, skal assosieringen i første rekke gjøre
det mulig å fremme interessene og velstanden
til innbyggerne i disse land og områder, slik
at de blir hjulpet til å oppnå den økonomiske,
sosiale og kulturelle utvikling som de venter.
Artikkel 132
Assosieringen skal ha følgende formål:
1. Medlemsstatene skal i sin samhandel med
disse land og områder anvende de samme
regler som de anvender overfor hverandre i
henhold til denne Traktat.
2. Hvert land eller område skal i sin samhandel med medlemsstatene og de øvrige land
og områder anvende de samme regler som det
anvender overfor den europeiske stat som det
opprettholder særlige forbindelser med.
3. Medlemsstatene skal bidra til de investeringer som den gradvise utvikling av disse
land og områder krever.
4. For de investeringer som finansieres av
Fellesskapet, skal det være anledning til å
delta i anbud og leveranser på like vilkår for
alle fysiske og juridiske personer som er
statsborgere i medlemsstatene og disse land
og områder.
5. Med forbehold for de særbestemmelser
som er fastsatt i henhold til artikkel 136 skal,
i forholdet mellom medlemsstatene og disse
land og områder, adgangen for statsborgere
og selskaper til å etablere seg følge de bestemmelser og gjennomføres på den måte som
er fastsatt i kapitlet om retten til å etablere
seg, og det skal ikke finne sted noen forskjellsbehandling.
Artikkel 133
1. Varer som har sin opprinnelse i disse
land og områder, skal ved innførsel til medlemsstatene nyte godt av den fullstendige

opphevelse av toll som blir gjennomført gradvis medlemsstatene imellom i samsvar med
bestemmelsene i denne Traktat.
2. Toll som pålegges varer fra medlemsstatene og de øvrige land og områder ved
innførsel i det enkelte land og område, skal
gradvis avvikles i samsvar med bestemmelsene i artiklene 12, 13, 14, 15 og 17.
3. Disse land og områder kan imidlertid
oppkreve toll som er nødvendig for deres utvikling og trenges til deres industrialisering,
eller som er av fiskal karakter og har til
formål å øke statsinntektene.
Den toll som er omtalt i foregående ledd,
skal imidlertid gradvis reduseres til det tollnivå som gjelder for import av varer med
opprinnelse i den medlemsstat som vedkommende land eller område opprettholder særlige forbindelser med. De prosentsatser og det
tempo for reduksjonene som er fastsatt i denne Traktat, skal gjelde for forskjellen mellom
den toll som pålegges en vare med opprinnelse
i den medlem,sstat som opprettholder særlige
forbindelser med vedkommende land eller område og den toll som pålegges samme vare
med opprinnelse i Fellesskapet ved innførsel
til dette land eller område.
4. Paragraf 2 får ikke anvendelse på land
og områder som, på grunn av de særlige
internasjonale forpliktelser som påhviler dem,
allerede ved ikrafttredelsen av denne Traktat
anvender en ikke-diskriminerende tolltariff.
5. Innføring eller endring av toll på varer
som innføres i disse land og områder, må
hverken rettslig eller faktisk medføre en direkte eller indirekte forskjellsbehandling av
varer som har sin opprinnelse i forskjellige
medlemsstater.
Artikkel 134
Hvis størrelsen av den toll som pålegges
varer med opprinnelse i et tredjeland ved
innførsel til et land eller område, som følge
av anvendelsen av bestemmelsene i artikkel
133, paragraf 1, er egnet til å forårsake forvridning i samhandelen til skade for en av
medlemsstatene, kan denne anmode Kommisjonen om å foreslå for de øvrige medlemsstater de nødvendige tiltak for å rette på
denne situasjon.
Artikkel 135
Med forbehold for de bestemmelser som
gjelder folkehelsen og den offentlige sikkerhet
og orden, skal den frie bevegelighet for arbeidstakere fra land og områder i medlems-
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statene og for arbeidstakere fra medlemsstatene i disse land og områder senere reguleres
ved overenskomster som må godkjennes av
alle medlemsstatene.
Artikkel 136
For en første periode på fem år fra ikrafttredelsen av denne Traktat skal en Gjennomføringsoverenskomst som ligger ved denne

Traktat, fastsette de nærmere retningslinjer
og den fremgangsmåte som gjelder for assosieringen mellom disse land og områder og
Fellesskapet.
Før utløpet av den Overenskomst som er
omtalt i foregående ledd, skal Rådet med
utgangspunkt i de oppnådde resultater og på
grunnlag av de prinsipper som er fastlagt i
denne Traktat, enstemmig fastsette de bestemmelser som skal gjelde for en ny periode.

FEMTE DEL

Fellesskapets Organer
I. ORGANISATORISKE BESTEMMELSER
Kapittel 1
Organene
Første avsnitt
Forsamlingen
Artikkel 137
Forsamlingen, sammensatt av representanter for folkene i de stater som er forent i
Fellesskapet, skal utøve den beslutnings- og
kontrollmyndighet som er tillagt den i denne
Traktat.
Artikkel 138
1. Forsamlingen består av representanter
som nasjonalforsamlingene skal utpeke blant
sine medlemmer på den måte som blir bestemt
av hver enkelt medlemsstat.
2. Antallet av disse representanter er fastsatt slik:
Belgia
Tyskland
Frankrike
Italia
Luxembourg
Nederland

14

36
36
36
6

14

3. Forsamlingen skal utarbeide forslag med
sikte på å gjøre mulig direkte alminnelige
valg etter samme regler i alle medlemsstater.
Rådet skal vedta enstemmig de bestemmelser som det vil anbefale medlemsstatene å
vedta i samsvar med sine respektive forfatningsregler.
Artikkel 139
Forsamlingen skal holde en årlig sesjon.
Den skal tre sammen uten særskilt innkalling
den tredje tirsdag i oktober.
Forsamlingen kan tre sammen til ekstraordinær sesjon etter krav fra et flertall av dens
medlemmer, fra Rådet eller fra Kommisjonen.

Artikkel 140
Forsamlingen skal utpeke sin president og
sitt presidentskap blant sine medlemmer.
Kommisjonens medlemmer kan delta i alle
møter og skal på begjæring få uttale seg på
dennes vegne.
Kommisjonen skal svare muntlig eller
skriftlig på spørsmål som blir stillet den av
Forsamlingen eller av dennes medlemmer.
Rådet skal få uttale seg i Forsamlingen på
de vilkår det fastsetter i sin forretningsorden.
Artikkel 141
Når ikke annet er bestemt i denne Traktat,
skal Forsamlingen treffe sin avgjørelse med
absolutt flertall av de avgitte stemmer.
Forretningsordenen skal fastsette kravet til
beslutningsdyktighet.
Artikkel 142
Forsamlingen skal vedta sin forretningsorden med et flertall av alle dens medlemmer.
Forsamlingens dokumenter skal offentliggjøres etter regler fastsatt i forretningsordenen.
Artikkel 143
Forsamlingen skal i åpent møte drøfte den
alminnelige årsrapport som blir forelagt den
av Kommisjonen.
Artikkel 144
Blir det fremsatt mistillitsforslag vedrørende Kommisjonens arbeid, kan Forsamlingen
ikke stemme over forslaget før det er gått
minst tre dager fra fremsettelsen, og bare
ved åpen stemmegivning.
Hvis mistillitsforslaget blir vedtatt med to
tredjedels flertall av de avgitte stemmer og
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med et flertall av Forsamlingens medlemmer,
må Kommisjonens medlemmer samlet nedlegge sitt verv. De skal fortsette med å utføre
det løpende arbeid inntil de er blitt avløst i
samsvar med artikkel 158.

Så lenge Rådet ikke har truffet en avgjørelse, kan Kommisjonen endre sitt opprinnelige forslag, særlig hvis Forsamlingen har
vært rådspurt om forslaget.

Annet avsnitt

Artikkel 150
Hvert medlem av Rådet kan bare motta
fullmakt til å stemme fra ett enkelt av de
øvrige medlemmer.

Rådet
Artikkel 145
Med sikte på å nå de mål denne Traktat
har fastlagt og på de vilkår den har fastsatt,
skal Rådet:
— sikre samordningen av medlemsstatenes
alminnelige økonomiske politikk,
— ha myndighet til å treffe avgjørelser.
Artikkel 146
Rådet skal bestå av representanter for medlemsstatene. Hver regjering skal representeres av et av sine medlemmer.
Hvert medlem av Rådet skal etter tur i
samsvar med den alfabetiske rekkefølge av
medlemsstatene være formann i seks måneder.
Artikkel 147
Rådet skal møte etter innkalling fra formannen, enten på hans eget initiativ eller
etter anmodning fra et av medlemmene eller
fra Kommisjonen.
Artikkel 148
1. Når ikke annet er bestemt i denne Traktat, skal Rådet treffe sin avgjørelse med et
flertall av medlemmene.
2. Når Rådets avgjørelse krever kvalifisert
flertall, skal medlemmenes stemmer ha følgende vekt:

2

Belgia
Tyskland
Frankrike
Italia
Luxembourg
Nederland

4
4
4
1
2

Gyldig avgjørelse krever minst:
tolv stemmer når den etter denne Traktat
skal treffes etter forslag fra Kommisjonen,
— tolv stemmer med tilslutning fra minst
fire medlemmer, i alle andre tilfelle.
-

3. At medlemmer som er til stede eller representert ved stedfortreder, unnlater å stemme, skal ikke hindre vedtagelsen av rådsavgjørelser som krever enstemmighet.
Artikkel 149
Når Rådet i kraft av denne Traktat treffer
en avgjørelse etter forslag fra Kommisjonen,
kan Rådet bare enstemmig treffe en avgjørelse som innebærer en endring av forslaget.

Artikkel 151
Rådet vedtar sin egen forretningsorden.
Forretningsordenen kan bestemme at det
skal opprettes en komite av representanter
for medlemsstatene. Rådet skal fastsette denne komites mandat og myndighet.
Artikkel 152
Rådet kan be Kommisjonen om å foreta alle
utredninger som det finner tjenlig for å nå
de felles mål, og om å legge frem for Rådet
alle formålstjenlige forslag.
Artikkel 153
Rådet skal, etter å ha rådspurt Kommisjonen, fastsette vedtektene for de komiteer som
denne Traktat forutsetter opprettet.
Artikkel 154
Rådet skal med kvalifisert flertall fastsette
lønninger, godtgjørelser og pensjoner for
Kommisjonens formann og dens medlemmer
samt for Domstolens president, dommere, generaladvokater og justissekretær. Det skal
også med samme flertall fastsette alle andre
former for vederlag.

Tredje avsnitt
Kommisjonen

Artikkel 155
For å sikre at det felles marked virker og
utvikler seg, skal Kommisjonen:
— føre tilsyn med gjennomføringen av bestemmelsene i denne Traktat og av de bestemmelser som blir truffet av organene
med hjemmel i denne,
— utforme rekommandasjoner eller uttalelser
om spørsmål som denne Traktat angår, når
denne uttrykkelig bestemmer det, eller når
Kommisjonen selv finner det nødvendig,
-- ha selvstendig avgjørelsesmyndighet og ta
del i forberedelsen av Rådets og Forsamlingens avgjørelser på de vilkår denne
Traktat har fastsatt,
— utøve den myndighet den får av Rådet til
å gjennomføre de regler dette gir.
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Artikkel 156

Artikkel 160

Kommisjonen skal hvert år, senest en måned
før Forsamlingens sesjon åpner, offentliggjøre en alminnelig rapport om Fellesskapets
virksomhet.

Hvis et medlem av Kommisjonen ikke lenger fyller de nødvendige vilkår for å gjøre
tjeneste, eller hvis han har gjort en alvorlig
feil, kan Domstolen, etter anmodning fra
Rådet eller Kommisjonen, erklære ham avsatt.
Rådet kan i slike tilfelle enstemmig midlertidig suspendere ham fra vervet og erstatte
ham inntil Domstolen har truffet sin avgjørelse.
Domstolen kan midlertidig suspendere ham
fra vervet etter anmodning fra Rådet eller
Kommisjonen.

Artikkel 157
1. Kommisjonen skal bestå av ni medlemmer valgt i kraft av deres almene kyndighet
og anerkjente uavhengighet.
Rådet kan enstemmig endre antallet av
medlemmer i Kommisjonen.
Bare statsborgere fra medlemsstatene kan
være medlemmer av Kommisjonen.
Kommisjonen kan ikke ha mer enn to medlemmer med statsborgerskap i samme stat.
2. Kommisjonens medlemmer skal utføre
sitt verv helt uavhengig og i Fellesskapets
alminnelige interesse.
Under utførelsen av sitt arbeid skal de hverken be om eller motta instruks fra noen regjering eller organisasjon. De skal avholde seg
fra enhver handling som er uforenlig med
karakteren av deres verv. Enhver medlemsstat
forplikter seg til å respektere dette og til ikke
å forsøke å påvirke Kommisjonens medlemmer under utførelsen av deres verv.
Kommisjonens medlemmer kan ikke, så lenge deres verv varer, ha noe annet lønnet eller
ulønnet yrke. Når de tiltrer sitt verv, skal de
avgi høytidelig forsikring om at de, så lenge
deres verv varer og etter at det har opphørt,
vil overholde de forpliktelser som følger med
det, særlig plikten til å være redelig og varsom med hensyn til å ta imot bestemte verv
eller fordeler etter at de har fratrådt. Blir
disse forpliktelser krenket, kan Domstolen
etter anmodning fra Rådet eller Kommisjonen, alt etter omstendighetene, bestemme at
vedkommende skal avsettes fra sin stilling i
samsvar med artikkel 160 eller tape retten
til pensjon eller andre tilsvarende fordeler.

Artikkel 158
Medlemmene av Kommisjonen oppnevnes av
medlemsstatenes regjeringer etter felles overenskomst.
Deres verv varer i fire år. Det kan fornyes.

Artikkel 159
Utenom nyoppnevnelse på vanlig måte eller
etter dødsfall, opphører vervet som medlem
av Kommisjonen i det enkelte tilfelle ved frivillig fratreden eller avsettelse.
Vedkommende blir erstattet for resten av
funksjonstiden. Rådet kan enstemmig beslutte
at han ikke skal erstattes.
Hvis medlemmene av Kommisjonen ikke avsettes i henhold til artikkel 160, fortsetter de
i tjenesten inntil de blir avløst.

Artikkel 161
Kommisjonens formann og to viseformenn
skal utpekes blant dens medlemmer for to år
på samme måte som foreskrevet for oppnevning av Kommisjonens medlemmer. Deres
mandat kan fornyes.
Unntatt når det gjelder fullstendig fornyelse, skal oppnevningen finne sted etter samråd med Kommisjonen.
I tilfelle av avskjed eller dødsfall skal formannen og viseformennene erstattes for resten
av funksjonstiden, i samsvar med det som er
fastsatt i første ledd.

Artikkel 162
Rådet og Kommisjonen skal rådføre seg
med hverandre og i fellesskap avtale formene
for samarbeidet.
Kommisjonen skal vedta sin forretningsorden med sikte på å sikre at den selv og
dens kontorer kan utføre sine arbeidsoppgaver i samsvar med bestemmelsene i denne
Traktat. Den skal sørge for at denne forretningsorden blir offentliggjort.

Artikkel 163
Kommisjonen treffer sine avgjørelser med
et flertall av det antall medlemmer som artikkel 157 har fastsatt.
Kommisjonen er forhandlingsdyktig bare
hvis det antall medlemmer dens forretningsorden har fastsatt, er til stede.
Fjerde avsnitt
Domstol=
Artikkel 264
Domstolen skal sikre at lov og rett respekteres når denne Traktat blir fortolket og
anvendt.

Artikkel 165
Domstolen skal bestå av syv dommere.
Domstolen skal sitte sammen i plenum. Den
kan imidlertid, i samsvar med bestemmelsene
i et reglement herom, nedsette interne utvalg
som hvert skal bestå av tre eller fem dom-
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mere, med det formål enten å foreta visse
undersøkelser eller å dømme i visse grupper
av saker.
Domstolen skal alltid sitte sammen i plenum
ved behandlingen av saker som er forelagt
den av en medlemsstat eller av et av Fellesskapets organer, såvel som ved behandlingen
av prejudisielle spørsmål som er forelagt den
i samsvar med artikkel 177.
Hvis Domstolen ber om det, kan Rådet
enstemmig øke antallet av dommere og foreta de nødvendige endringer i annet og tredje
ledd samt i artikkel 167, annet ledd.

Artikkel 166
Domstolen skal bistås av to generaladvokater.
Generaladvokaten skal helt upartisk og uavhengig offentlig avgi en begrunnet innstilling
i saker som er forelagt Domstolen, med sikte
på å bistå denne i utførelsen av dens oppgave
slik denne er fastsatt i artikkel 164.
Etter anmodning av Domstolen kan Rådet
enstemmig øke antallet av generaladvokater
og foreta de nødvendige endringer i tredje
ledd i artikkel 167.

Artikkel 167
Dommerne og generaladvokatene, som skal
velges blant personer hvis uavhengighet er
uomtvistet, og som oppfyller de krav som
stilles for å inneha de høyeste dommerembeter i deres hjemland eller hvis faglige dyktighet som jurister er alminnelig anerkjent, skal
oppnevnes av medlemsstatenes regjeringer
ved gjensidig overenskomst for et tidsrom av
seks år.
En delvis fornyelse av dommerne skal finne
sted hvert tredje år. Denne gjelder avvekslende tre og fire dommere. De tre dommere
hvis mandat skal fornyes etter utløpet av den
første treårsperiode, skal utpekes ved loddtrekning.
En delvis fornyelse av generaladvokatene
skal finne sted hvert tredje år. Den generaladvokat hvis mandat skal fornyes etter utløpet av den første treårsperiode, skal utpekes
ved loddtrekning.
De fratredende dommere og generaladvokater kan gjenvelges.
Dommerne skal utpeke Domstolens president blant medlemmene for et tidsrom av tre
år. Denne kan gjenvelges.

Artikkel 168
Domstolen skal oppnevne sin justissekretær
og fastsette instruksen for denne.

Artikkel 169
Hvis Kommisjonen finner at en medlemsstat har unnlatt å oppfylle en av de forplik-

telser som påhviler den i henhold til denne
Traktat, skal den avgi en begrunnet uttalelse
herom, etter å ha gitt vedkommende stat anledning til å uttale seg.
Hvis vedkommende stat ikke retter seg etter
denne uttalelse innen den frist Kommisjonen
har satt, kan denne forelegge saken for Domstolen.

Artikkel 170
Enhver medlemsstat som mener at en annen
medlemsstat ikke har oppfylt en av de forpliktelser som påhviler den i henhold til denne
Traktat, kan forelegge saken for Domstolen.
Før en medlemsstat fremsetter en klage
mot en annen medlemsstat for en påstått
krenkelse av de forpliktelser som påhviler
denne i henhold til denne Traktat, skal den
forelegge saken for Kommisjonen.
Kommisjonen skal avgi en begrunnet uttalelse etter at vedkommende interesserte stater
har hatt anledning til i et tilsvar å fremkomme med sine skriftlige og muntlige bemerkninger.
Om Kommisjonen ikke har avgitt sin uttalelse innen tre måneder fra foreleggelsen, skal
dette ikke være til hinder for at saken blir
forelagt Domstolen.

Artikkel 171
Hvis Domstolen fastslår at en medlemsstat
har krenket en av de forpliktelser som påhviler den i henhold til denne Traktat, har denne
stat plikt til å treffe de nødvendige tiltak for
å fullbyrde Domstolens avgjørelse.

Artikkel 172
De forordninger som Rådet vedtar i henhold
til bestemmelsene i denne Traktat, kan gi
Domstolen full domsmyndighet når det gjelder de tvangsmidler som disse forordninger
fastsetter.

Artikkel 173
Domstolen skal prøve lovligheten av Rådets
og Kommisjonens avgjørelser unntatt rekommandasjoner og uttalelser. For dette formål
skal den ha myndighet til å avgjøre klager
fra en medlemsstat, Rådet eller Kommisjonen
bygget på manglende kompetanse, vesentlige
formfeil, krenkelse av denne Traktat eller av
rettsregler som gjelder dens anvendelse, eller
på misbruk av myndighet.
Enhver fysisk eller juridisk person kan på
samme vilkår fremme en klage over vedtak
som er rettet til ham, og over vedtak som
angår ham direkte og personlig, selv om de
er truffet i form av en forordning eller et
vedtak rettet til en annen person.
De klager som er omtalt i denne artikkel,
må være fremmet innen to måneder fra det
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tidspunkt da avgjørelsen ble henholdsvis offentliggjort eller meddelt klageren eller, i
mangel herav, fra den dag denne fikk kjennskap til den.

avgjørelser etter den interne lovgivning ikke
er gjenstand for anke, er denne domstol forpliktet til å forelegge spørsmålet for Domstolen.

Artikkel 174
Hvis klagen er berettiget, skal Domstolen
erklære den påklagede avgjørelse ugyldig.
Når det gjelder forordninger, skal imidlertid
Domstolen, hvis den finner det nødvendig,
angi de av den opphevede forordnings virkninger som skal anses som endelige.

Artikkel 178
Domstolen kan avgjøre saker om skadeserstatning i henhold til artikkel 215, annet
ledd.

Artikkel 175
Unnlater Rådet eller Kommisjonen, i strid
med denne Traktat, å treffe en avgjørelse,
kan medlemsstatene og de øvrige organer i
Fellesskapet forelegge saken for Domstolen
for å få denne krenkelse fastslått.
Denne klage kan bare behandles hvis vedkommende organ på forhånd har vært anmodet om å treffe avgjørelsen. Hvis dette
organ ikke har tatt standpunkt innen to måneder etter anmodningen, kan klagen fremmes
innen en ny frist på to måneder.
Enhver fysisk eller juridisk person kan på
de vilkår som er fastsatt i de foregående
ledd, klage til Domstolen over at et av Fellesskapets organer har unnlatt å. treffe en avgjørelse som berører ham, unntatt en rekommandasjon eller uttalelse.
Artikkel 176
Det organ som har truffet den opphevede
avgjørelse, eller hvis unnlatelse av å treffe en
avgjørelse er blitt erklært å stride mot denne
Traktat, er forpliktet til å treffe de tiltak
som er nødvendige for å fullbyrde Domstolens
avgjørelse.
Denne forpliktelse begrenser ikke den som
måtte følge av anvendelsen av artikkel 215,
annet ledd.
Artikkel 177
Domstolen kan prejudisielt treffe avgjørelse
om:
a) fortolkningen av denne Traktat,
b) gyldigheten og fortolkningen av avgjørelser truffet av Fellesskapets organer,
c) fortolkningen av vedtektene til underorganer opprettet av Rådet, når dette er fastsatt i disse vedtekter.
Når et slikt spørsmål blir reist ved en
domstol i et av medlemslandene, kan denne
domstol, hvis den finner at en avgjørelse på
dette punkt er nødvendig før den avsier sin
dom, be Domstolen om å avgjøre dette spørsmål.
Når et slikt spørsmål blir reist i en sak
som behandles av en nasjonal domstol hvis

Artikkel 179
Domstolen kan avgjøre alle saker mellom
Fellesskapet og dets ansatte innen rammen
av og på de betingelser som er fastsatt i de
vedtekter eller tjenestevilkår som gjelder for
disse.
Artikkel 180
Domstolen kan, med de begrensninger som
er angitt nedenfor, avgjøre saker om:
a) oppfyllelsen av medlemsstatenes forpliktelser etter Vedtektene for Den Europeiske
Investeringsbank. Bankens Styre har i
dette tilfelle de samme rettigheter som
artikkel 169 gir Kommisjonen,
b) avgjørelser truffet av Bankens Guvernørråd. Enhver medlemsstat, Kommisjonen og
Bankens Styre kan i slike saker fremme
en klage på de vilkår som er fastsatt i
artikkel 173,
c) avgjørelser truffet av Bankens Styre. Klager over disse avgjørelser kan, på de vilkår
som er fastsatt i artikkel 173, bare fremmes av medlemsstatene eller Kommisjonen,
og bare for krenkelse av de formregler
som er gitt i artikkel 21, paragrafene 2
og 5 til og med 7 i Vedtektene for Banken.
Artikkel 181
Domstolen kan avgjøre saker i henhold til
en voldgiftsklausul i en offentligrettslig eller
privatrettslig kontrakt inngått av Fellesskapet eller på dets vegne.
Artikkel 182
Domstolen kan avgjøre enhver tvist mellom
medlemsstater som har tilknytning til denne
Traktats formål, hvis tvisten blir forelagt den
i henhold til en voldgiftsavtale.
Artikkel 183
Med forbehold av den myndighet som denne
Traktat har gitt Domstolen, er tvister i hvilke
Fellesskapet er part, ikke av den grunn unndratt de nasjonale domstolers myndighet.
Artikkel 184
Selv om den frist som er satt i artikkel 173,
tredje ledd, er utløpet, kan hver av partene
i en tvist som gjelder en av Rådets eller
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Kommisjonens forordninger, påberope seg de
grunner som er angitt i artikkel 173, første
ledd, for overfor Domstolen å påstå at denne
forordning ikke er anvendelig.

er sagt, på den tyvende dag etter kunngjøringen.
Direktivene og vedtakene skal meddeles dem
de er rettet til, og får virkning i og med denne
meddelelse.

Artikkel 185

Artikkel 192

Klager fremmet for Domstolen har ikke
oppsettende virkning. Hvis den finner at forholdene gjør det nødvendig, kan Domstolen
imidlertid beslutte at gjennomføringen av den
påklagede avgjørelse skal utsettes.

De vedtak av Rådet eller Kommisjonen som
pålegger andre enn statene en pengeforpliktelse, er i seg selv tvangsgrunnlag.
For tvangsfullbyrdelsen gjelder sivilprosessreglene i den stat på hvis område den finner
sted. Påtegning om at tvangsfullbyrdelse kan
finne sted, skal gis, uten annen prøving enn
en kontroll av tvangsgrunnlagets ekthet, av
den nasjonale myndighet som blir utpekt til
det og anmeldt til Kommisjonen og til Domstolen av regjeringen i hver enkelt medlemsstat.
Når disse formaliteter er blitt oppfylt etter
anmodning fra den interesserte part, kan denne få gjennomført tvangsfullbyrdelsen ved
direkte henvendelse til det organ som har
tvangsmyndighet etter den nasjonale lovgivning.
Tvangsfullbyrdelsen kan bare utsettes i henhold til Domstolens avgjørelse. De nasjonale
domstoler har imidlertid myndighet til å kontrollere at de vanlige regler for tvangsfullbyrdelse er blitt overholdt.

Artikkel 186
Domstolen kan treffe beslutning om de
nødvendige midlertidige forføyninger i saker
den har til behandling.
Artikkel 187
Domstolens avgjørelser er tvangsgrunnlag
på de vilkår som er fastsatt i artikkel 192.

Artikkel 188
Domstolens vedtekter skal fastsettes i en
særskilt Protokoll.
Domstolen skal fastsette sine prosessregler.
Disse regler skal forelegges Rådet til enstemmig godkjenning.
Kapittel 2

Bestemmelser felles for flere organer.

Kapittel 3
Den økonomiske og Sosiale KomitE

Artikkel 189
For å utføre sin oppgave skal Rådet og
Kommisjonen, på de vilkår som er fastsatt i
denne Traktat, vedta forordninger og direktiver, treffe vedtak og utforme rekommandasjoner eller uttalelser.
En forordning er almengyldig. Den er i alle
deler bindende og er direkte anvendelig i alle
medlemsstater.
Et direktiv binder alle medlemsstater det
er rettet til med hensyn til målsettingen, men
overlater til de nasjonale myndigheter å bestemme formen og midlene for gjennomføringen.
Et vedtak er bindende i alle deler for dem
det er rettet til.
Rekommandasjoner og uttalelser er ikke
bindende.

Artikkel 190
Rådets og Kommisjonens forordninger, direktiver og avgjørelser skal begrunnes og skal
henvise til de forslag eller uttalelser som pliktes innhentet i henhold til denne Traktat.

Artikkel 191
Forordningene skal kunngjøres i Fellesskapets Kunngjøringsblad. De trer i kraft på det
tidspunkt som er angitt i disse eller, hvis intet

Artikkel 195
Det skal opprettes en Økonomisk og Sosial
Komite med rådgivende oppgave.
Komiteen skal sammensettes av representanter for de forskjellige grupper innenfor
det økonomiske og sosiale liv, særlig representanter for produsenter, forbrukere, transportyrket, arbeidstakere, kjøpmenn og håndverkere, de liberale yrker og den alminnelige
samfunnsinteresse.

Artikkel 194
Antallet av medlemmer
tes slik:
Belgia
Tyskland
Frankrike
Italia
Luxembourg
Nederland

i Komiteen fastset12

24
24
24
5
12

Komiteens medlemmer skal oppnevnes for
fire år ved enstemmig vedtak av Rådet. De
kan gjenvelges.
Komiteens medlemmer skal utpekes i personlig egenskap og skal ikke være bundet av
noen forpliktende instruks.
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Artikkel 195
1. Som grunnlag for oppnevnelsen av Komiteens medlemmer skal hver medlemsstat sende Rådet en liste med dobbelt så mange kandidater som det antall plasser som er tildelt
dens statsborgere.
Komiteen skal sammensettes under hensyntagen til nødvendigheten av å sikre de forskjellige grupper innenfor det økonomiske og
sosiale liv en passende representasjon.
2. Rådet skal rådspørre Kommisjonen. Det
kan innhente uttalelser fra europeiske organisasjoner som er representative for de forskjellige økonomiske og sosiale sektorer som
er interessert i Fellesskapets virksomhet.
Artikkel 196
Komiteen skal blant sine medlemmer velge
formann og styre for to år.
Den skal fastsette sin forretningsorden og
innhente Rådets enstemmige godkjenning av
denne.
Komiteen skal sammenkalles av formannen
etter anmodning fra Rådet eller fra Kommisjonen.
Artikkel 197
Komiteen skal ha særutvalg for de viktigste
områder som denne Traktat omfatter.
Den skal spesielt ha et utvalg for landbruk
og et utvalg for transport, for hvilke gjelder
de fastsatte særbestemmelser i avdelingene
om landbruk og transportvirksomhet.
Særutvalgene skal arbeide innenfor rammen av Komiteens alminnelige myndighet.
Særutvalgene kan ikke rådspørres uavhengig
av Komiteen.
Innenfor Komiteen kan det også nedsettes
underkomiteer med det oppdrag å utarbeide
utkast til uttalelser om bestemte saker eller
områder som grunnlag for Komiteens behandling.
Forretningsordenen skal fastsette hvordan
særutvalgene og underkomiteene skal sammensettes, og hvilken myndighet de skal ha.
Artikkel 198
Rådet eller Kommisjonen er forpliktet tli å
rådspørre Komiteen i de tilfeller som er nevnt
i denne Traktat. Disse organer kan alltid rådspørre den når de finner det ønskelig.
Hvis Rådet eller Kommisjonen finner det
nødvendig, kan de gi Komiteen en frist for å
avgi sin uttalelse på minst 10 dager regnet
fra det tidspunkt da formannen fikk meldingen herom. Etter utløpet av denne frist kan
saken behandles selv om uttalelsen ikke foreligger.
Komiteens uttalelse og særutvalgets uttalelse samt et referat av forhandlingene skal
tilstilles Rådet og Kommisjonen.

IL FINANSIELLE BESTEMMELSER
Artikkel 199
Alle Fellesskapets inntekter og utgifter,
innbefattet de som gjelder Det Europeiske
Sosialfond, må anslås for hver enkelt budsjettperiode og føres opp i budsjettet.
Busjettets inntekter og utgifter må balansere.
Artikkel 200
1. Budsjettinntektene består, foruten av
mulige andre inntekter, av medlemsstatenes
finansielle bidrag utregnet etter følgende fordelingsskala:
7,9
Belgia
28
Tyskland
28
Frankrike
28
Italia
0,2
Luxembourg
7,9
Nederland
.

2. Medlemsstatenes finansielle bidrag til
dekning av Det Europeiske Sosialfonds utgifter utregnes imidlertid etter følgende fordelingsskala:
8,8
Belgia
32
Tyskland
32
Frankrike
20
Italia .
0,2
Luxembourg
7
Nederland .
3. Rådet kan enstemmig endre fordelingsskalaene.
Artikkel 201
Kommisjonen skal undersøke under hvilke
betingelser de finansielle bidrag fra medlemsstatene som er omtalt i artikkel 200, kan
erstattes av Fellesskapets egne midler, særlig
av inntekter fra den felles tolltariff når denne
er endelig innført.
Kommisjonen skal legge forslag herom frem
for Rådet.
Rådet kan, etter å ha rådspurt Forsamlingen om disse forslag, enstemmig avgjøre hvilke bestemmelser den vil anbefale medlemsstatene å vedta i samsvar med sine respektive
forfatningsregler.
Artikkel 202
De utgifter som er ført opp i budsjettet,
blir bevilget for en budsjettperiodes varighet,
hvis ikke annet er fastsatt i det reglement
som blir utarbeidet i henhold til artikkel 209.
På de vilkår som blir fastsatt i henhold til
artikkel 209, kan de ved budsjettperiodens
utløp ubrukte bevilgninger som ikke gjelder
personalutgifter, overføres, men bare til neste
budsjettperiode.
Bevilgningene skal fordeles på kapitler
33

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

gruppert etter utgiftenes art eller formål og
med underposter i nødvendig utstrekning, i
samsvar med det reglement som blir utarbeidet i henhold til artikkel 209.
Forsamlingens, Rådets, Kommisjonens og
Domstolens utgifter skal holdes atskilt i budsjettet, uten at dette skal hindre en spesialordning for visse fellesutgifter.

Artikkel 203
1. Budsjettperioden begynner den 1. januar
og utløper den 31. desember.
2. Hvert organ i Fellesskapet skal sette opp
et overslag over sine utgifter. Kommisjonen
skal samle disse overslag i et utkast til budsjettforslag. Den kan vedlegge en uttalelse
som kan inneholde avvikende overslag.
Kommisjonen skal legge utkast til budsjettforslag frem for Rådet senest den 30. september året forut for det år forslaget gjelder.
Rådet skal rådspørre Kommisjonen og i
tilfelle de øvrige interesserte organer hver
gang det ønsker å fravike utkastet.
3. Rådet utformer med kvalifisert flertall
budsjettforslaget og oversender det deretter
til Forsamlingen.
Budsjettforslaget skal forelegges Forsamlingen senest den 31. oktober året forut for
det år forslaget gjelder.
Forsamlingen har rett til å foreslå for
Rådet endringer i budsjettforslaget.
4. Hvis Forsamlingen innen en måned etter
foreleggelsen av budsjettforslaget har godkjent dette, eller hvis den ikke har oversendt
sin uttalelse til Rådet, skal budsjettforslaget
anses som endelig vedtatt.
Hvis Forsamlingen innen denne frist har
foreslått endringer, skal budsjettforslaget slik
det er endret, oversendes til Rådet. Dette skal
drøfte det med Kommisjonen og i tilfelle med
de øvrige interesserte organer og vedta det
endelige budsjett med kvalifisert flertall.
5. Ved vedtagelsen av den del av budsjettet
som gjelder Det Europeiske Sosialfond, skal
de enkelte rådsmedlemmers stemme tillegges
følgende vekt:
8
32
32
20
1
7

.
Belgia
Tyskland
Frankrike
Italia
Luxembourg
Nederland

For gyldig vedtak kreves minst 67 stemmer.

Artikkel 204
Hvis budsjettet ennå ikke er vedtatt ved
budsjettperiodens begynnelse, kan utgiftene,
i samsvar med bestemmelsene i det reglement
som blir utarbeidet i henhold til artikkel 209,

månedlig belastes de respektive kapitler eller
andre grupperinger, innen rammen av en tolvtedel av bevilgningen i foregående budsjettperiode, med det forbehold at dette ikke skal
kunne gi Kommisjonen rådighet over mer enn
en tolvtedel av de bevilgninger som er foreslått i det budsjettforslag som er under behandling.
Under forutsetning av oppfyllelse av de
øvrige vilkår som første ledd setter, kan Rådet
med kvalifisert flertall gi samtykke til utgifter som overstiger denne tolvtedel.
Medlemsstatene skal hver måned innbetale
forskuddsvis, i samsvar med den for foregående periode fastsatte fordelingsskala, de beløp som er nødvendige for å sikre anvendelsen
av denne artikkel.

Artikkel 205
Kommisjonen skal forvalte budsjettet på
eget ansvar og innen rammen av de gitte
bevilgninger, i samsvar med bestemmelsene i
det reglement som blir utarbeidet i henhold
til artikkel 209.
Reglementet skal fastsette de særlige vilkår
for hvert organs medvirkning ved dekningen
av sine egne utgifter.
Innen budsjettets ramme kan Kommisjonen,
med de begrensninger og på de vilkår som er
fastsatt i det reglement som blir utarbeidet
i henhold til artikkel 209, foreta overføring
av bevilgninger enten mellom kapitlene eller
mellom underpostene.

Artikkel 206
Regnskapene over de samlede inntekter og
utgifter på budsjettet skal granskes av en
kontrollkommisjon bestående av revisorer hvis
uavhengighet er uomtvistet, og med en av
dem som formann. Rådet skal enstemmig fastsette revisorenes antall. Revisorene og kontrollkommisjonens formann skal oppnevnes
enstemmig av Rådet for et tidsrom av fem år.
Deres godtgjørelse skal fastsettes av Rådet
med kvalifisert flertall.
Revisjonen som skjer på grunnlag av bilag
og om nødvendig på stedet, har til formål å
fastslå at inntektene og utgiftene er lovlige
og riktige, og å sikre en god forvaltning av
midlene. Kontrollkommisjonen skal, etter utløpet av hver budsjettperiode, utarbeide en
rapport som skal vedtas av et flertall av dens
medlemmer.
Kommisjonen skal hvert år forelegge for
Rådet og Forsamlingen regnskapet for den
forløpne budsjettperiode sammen med kontrollkommisjonens rapport. Videre skal den
oversende dem en status over Fellesskapets
aktiva og passiva.
Rådet skal med kvalifisert flertall gi Kom-
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misjonen ansvarsfrihet for forvaltningen av
budsjettet. Det skal underrette Forsamlingen
om sin avgjørelse.

Artikkel 207
Budsjettet skal oppstilles i den regnskapsenhet som fastsettes i det reglement som blir
utarbeidet i henhold til artikkel 209.
De finansielle bidrag som er omtalt i artikkel 200, paragraf 1, skal stilles til Fellesskapets rådighet av medlemsstatene i deres nasjonale valuta.
De ledige midler fra disse bidrag skal deponeres i statskassene til medlemsstatene eller
i institusjoner utpekt av disse. Så lenge denne
deponering varer, skal de deponerte midler
beholde den pariverdi de hadde på deponeringedagen i forhold til den regnskapsenhet
som første ledd omtaler.
Disse ledige midler kan plasseres på vilkår
som avtales mellom Kommisjonen og vedkommende medlemsstat.
Det reglement som blir utarbeidet i henhold
til artikkel 209, skal fastsette de tekniske
vilkår for gjennomføringen av Det Europeiske
Sosialfonds finansielle transaksjoner.

Artikkel 208
Kommisjonen kan, forutsatt at den underretter vedkommende stats kompetente myn-

digheter herom, overføre til en medlemsstats
valuta de tilgodehavender den har i en annen
medlemsstats valuta, i nødvendig utstrekning
for å anvende dem til de formål denne Traktat
har bestemt dem for. Kommisjonen skal, så
vidt mulig, unngå å foreta slike overføringer
hvis den har tilgodehavender som er disponible eller kan frigjøres i de valutaer den har
behov for.
Kommisjonen står i forbindelse med hver
enkelt medlemsstat gjennom den myndighet
denne utpeker. Ved gjennomføringen av finansielle transaksjoner skal den benytte seg av
seddelbanken i vedkommende medlemsstat
eller et annet finansinstitutt godkjent av
denne.

Artikkel 209
Rådet skal etter forslag fra Kommisjonen
enstemmig:
a) utarbeide et finansreglement som særlig
skal fastsette de nærmere regler for oppstilling og forvaltning av budsjettet og for avleggelse og revisjon av regnskapet,
b) fastsette de regler og den fremgangsmåte medlemsstatene skal følge når de stiller
sine bidrag til rådighet for Kommisjonen,
c) fastsette reglene for og organisere kontrollen av anvisningsberettigedes og regnskapsføreres ansvar.

SJETTE DEL

Alminnelige bestemmelser og sluttbestemmelser
Artikkel 210
Fellesskapet er å betrakte som en juridisk
person.

kvalifisert flertall etter forslag fra Kommisjonen og etter at de øvrige interesserte organer har vært rådspurt.

Artikkel 211

Artikkel 213

Fellesskapet skal i hver av medlemsstatene
ha den mest omfattende rettslige handleevne
som innrømmes juridiske personer av den nasjonale lovgivning; det kan særlig erverve og
avhende fast eiendom og løsøre og være part
i en rettssak. For disse formål skal det representeres av Kommisjonen.

For å utføre de oppgaver den har fått, kan
Kommisjonen innhente alle nødvendige opplysninger og foreta all nødvendig kontroll
innen de rammer og på. de vilkår som Rådet
har fastsatt i samsvar med bestemmelsene i
denne Traktat.

Artikkel 212
Rådet skal, i samarbeid med Kommisjonen
og etter å ha rådspurt andre interesserte organer, enstemmig fastsette vedtektene for funksjonærene og de tjenestevilkår som skal gjelde
for Fellesskapets øvrige tjenestemenn.
Etter utløpet av det fjerde år etter ikrafttredelsen av denne Traktat, kan disse vedtekter og tjenestevilkår endres av Rådet med

Artikkel 214
Medlemmene av Fellesskapets organer, medlemmene av komitene samt Fellesskapets
funksjonærer og tjenestemenn er, selv etter
at deres funksjoner har opphørt, forpliktet til
ikke å røpe opplysninger som etter sin art er
å betrakte som tjenestehemmeligheter, særlig
opplysninger om foretak og om deres forretningsforbindelser eller data om deres kostpris.
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Artikkel 215
Fellesskapets ansvar i kontraktsforhold følger av den lov som gjelder for vedkommende
kontrakt.
Hva angår ansvar utenfor kontraktsforhold,
skal Fellesskapet, i samsvar med de alminnelige rettsprinsipper som er felles for medlemsstatenes rettssystemer, erstatte den skade som
dets organer eller tjenestemenn volder i tjenesten.
Tjenestemennenes personlige ansvar overfor Fellesskapet skal fastsettes i de vedtekter
eller tjenestevilkår som gjelder for dem.
Artikkel 216
Setet for Fellesskapets organer skal fastsettes etter felles overenskomst mellom medlemsstatenes regjeringer.
Artikkel 217
Språkreglene for Fellesskapets organer, med
forbehold for bestemmelsene i Domstolens prosessregler, skal fastsettes enstemmig av Rådet.
Artikkel 218
Fellesskapet skal på medlemsstatenes områder ha den immunitet og de privilegier det
trenger for å utføre sine oppgaver, på vilkår
som er fastsatt i en særskilt Protokoll.
Artikkel 219
Medlemsstatene forplikter seg til ikke å
søke en tvist om fortolkningen eller anvendelsen av denne Traktat løst på noen annen
måte enn denne selv fastsetter.
Artikkel 220
Medlemsstatene skal i nødvendig utstrekning innlede forhandlinger seg imellom for å
sikre sine statsborgere:
— personlig beskyttelse så vel som nytelse og
beskyttelse av rettigheter på de vilkår som
hver stat byr sine egne statsborgere,
avskaffelse av dobbeltbeskatning innen
Fellesskapet,
— gjensidig anerkjennelse av selskaper som
definert i artikkel 58, annet ledd, bevaring av status som juridisk person i tilfelle flytting av sete fra et land til et
annet, samt mulighet for sammenslåing av
selskaper underkastet forskjellige lands
lovgivning,
forenkling av formkravene for gjensidig
godkjenning og fullbyrding av dommer og
voldgiftsavgjørelser.
Artikkel 221
Innen tre år etter ikrafttredelsen av denne
Traktat skal medlemsstatene, med forbehold
for anvendelsen av denne Traktats øvrige be-

stemmelser, gi de øvrige medlemsstaters statsborgere nasjonal behandling for så vidt angår
deres adgang til å plassere kapital i selskaper
som definert i artikkel 58.
Artikkel 222
Denne Traktat berører ikke på noen måte
medlemsstatenes regler om eiendomsretten.
Artikkel 223
1. Denne Traktats bestemmelser er ikke i
strid med følgende regler:
a) ingen medlemsstat er forpliktet til å gi
opplysninger hvis den finner at det vil
være i strid med dens vesentlige sikkerhetsinteresser om disse blir kjent,
b) enhver medlemsstat kan treffe de tiltak
som den anser nødvendig for å beskytte
sine vesentlige sikkerhetsinteresser, og som
angår produksjon av eller handel med
våpen, ammunisjon og krigsmateriell; slike
tiltak må ikke endre konkurranseforholdene på det felles marked for varer som
ikke er bestemt for virkelig militære formål.
2. I løpet av det første år etter ikrafttredelsen av denne Traktat skal Rådet enstemmig sette opp en liste over de produkter som
bestemmelsene i paragraf lb, gjelder for.
3. Rådet kan, etter forslag fra Kommisjonen, enstemmig foreta endringer i denne liste.
Artikkel 224
Medlemsstatene skal rådføre seg med hverandre med sikte på i fellesskap å vedta de
nødvendige bestemmelser for å hindre at det
felles markeds jevne gang blir påvirket av de
tiltak som en medlemsstat måtte finne det
påkrevet å treffe i tilfelle av alvorlig indre
uro som truer den offentlige orden, i tilfelle
av krig eller alvorlig internasjonal spenning
som innebærer fare for krig, eller for å oppfylle forpliktelser den har påtatt seg med
sikte på å opprettholde fred og internasjonal
sikkerhet.
Artikkel 225
Hvis tiltak truffet i de tilfelle som er omtalt i artiklene 223 og 224, har til virkning at
konkurranseforholdene på det felles marked
blir forrykket, skal Kommisjonen sammen
med vedkommende stat undersøke på hvilken
måte disse tiltak kan tilpasses de regler som
er fastsatt i denne Traktat.
Som avvik fra den fremgangsmåte som
artiklene 169 og 170 har fastsatt, kan Kommisjonen eller enhver medlemsstat forelegge
saken direkte for Domstolen hvis den finner
at en annen medlemsstat misbruker den myndighet artiklene 223 og 224 gir. Domstolen
treffer sin avgjørelse i lukket møte.
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Artikkel 226

Artikkel 228

1. Hvis det i løpet av overgangsperioden
oppstår alvorlige og antagelig varige vansker
innen en sektor av den økonomiske virksomhet, eller vansker som kan føre til alvorlige
endringer i et bestemt områdes økonomiske
situasjon, kan en medlemsstat be om samtykke til å treffe beskyttelsestiltak med sikte på
å gjenopprette likevekten og tilpasse vedkommende sektor til det felles markeds økonomi.
2. Etter anmodning fra vedkommende stat
skal Kommisjonen som hastesak straks avgjøre hvilke beskyttelsestiltak den finner nødvendig, og fastsette vilkårene og de nærmere
regler for gjennomføringen av disse.
3. De tiltak som blir godkjent i henhold til
paragraf 2, kan avvike fra reglene i denne
Traktat i den utstrekning og for det tidsrom
som er strengt nødvendig for å nå de mål som
er angitt i paragraf 1. Det skal i første rekke
velges tiltak som minst mulig forstyrrer det
felles markeds jevne gang.

1. Hvor bestemmelsene i denne Traktat forutsetter inngåelse av avtaler mellom Fellesskapet og en eller flere stater eller en internasjonal organisasjon, skal Kommisjonen føre
forhandlingene om disse avtaler. Med forbehold for den myndighet Kommisjonen er gitt
på dette område, skal de inngås av Rådet etter
at det har rådspurt Forsamlingen i de tilfelle
denne Traktat foreskriver dette.
Rådet, Kommisjonen eller en medlemsstat
kan på forhånd innhente Domstolens uttalelse
om hvorvidt den påtenkte avtale er forenlig
med bestemmelsene i denne Traktat. En avtale
som har vært gjenstand for en negativ uttalelse fra Domstolen, kan bare tre i kraft på
de vilkår som i tilfelle fastsettes i samsvar
med artikkel 236.
2. Avtaler inngått på de ovenfor fastsatte
vilkår, skal være bindende for Fellesskapets
organer og for medlemsstatene.

Artikkel 227

Kommisjonen skal opprettholde alt formålstjenlig samband med organene til De Forente
Nasjoner, til denne organisasjons særorganisasjoner og til Generalavtalen om Tolltariffer
og Handel.
Kommisjonen skal også opprettholde passende samband med alle internasjonale organisasjoner.

Artikkel 229
1. Denne Traktat gjelder for Kongeriket
Belgia, Forbundsrepublikken Tyskland, Den
Franske Republikk, Den Italienske Republikk,
Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriket Nederland.
2. For så vidt angår Algerie og de oversjøiske franske departementer, skal fra ikrafttredelsen av denne Traktat komme til anvendelse følgende spesielle og alminnelige bestemmelser i denne Traktat vedrørende
— det frie varebytte,
— landbruket, med unntak av artikkel 40,
paragraf 4,
— liberaliseringen av tjenesteytelser,
— konkurransereglene,
— de beskyttelsestiltak som er nevnt i artiklene 108, 109 og 226.
— organene.
Vilkårene for anvendelsen av de øvrige bestemmelser i denne Traktat skal fastsettes
senest to år etter dens ikrafttredelse ved enstemmige vedtak av Rådet etter forslag fra
Kommisjonen.
Fellesskapets organer skal, innen rammen
av de fremgangsmåter som fastsettes i denne
Traktat, særlig artikkel 226, søke å fremme
disse områders økonomiske og sosiale utvikling.
3. De oversjøiske land og områder som står
på listen i Vedlegg IV til denne Traktat, omfattes av den spesielle assosieringsordning som
er beskrevet i Fjerde Del i denne Traktat.
4. Bestemmelsene i denne Traktat får anvendelse på de europeiske områder nvis utenrikske saker varetas av en medlemsstat.

Artikkel 230
Fellesskapet skal samarbeide med Europarådet over alt hvor dette er formålstjenlig.

Artikkel 231
Fellesskapet skal opprette et nært samarbeid
med Organisasjonen for Europeisk Økonomisk
Samarbeid på vilkår som skal fastsettes ved
felles overenskomst.
Artikkel 232
1. Bestemmelsene i denne Traktat endrer
ikke bestemmelsene i Traktaten om opprettelse av Det Europeiske Kull- og Stålfellesskap, særlig hva angår medlemsstatenes rettigheter og forpliktelser, myndigheten til dette
Fellesskaps organer og de regler som nevnte
Traktat har fastsatt om hvorledes det felles
marked for kull og stål skal virke.
2. Bestemmelsene i denne Traktat griper
ikke inn i bestemmelsene i Traktaten om oppopprettelse av det Europeiske Atomenergifellesskap.

Artikkel 233
Bestemmelsene i denne Traktat skal ikke
være til hinder for at de regionale unioner
mellom Belgia og Luxembourg og mellom
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Belgia, Luxembourg og Nederland fortsatt
består og fullbyrdes i den utstrekning målsettingen for disse regionale unioner ikke blir
nådd gjennom anvendelsen av denne Traktat.
Artikkel 234
Rettigheter og forpliktelser som følger av
overenskomster inngått før ikrafttredelsen av
denne Traktat, mellom en eller flere medlemsstater på den ene side og en eller flere tredjestater på den annen side, blir ikke berørt av
bestemmelsene i denne Traktat.
I den utstrekning slike overenskomster ikke
er forenlige med denne Traktat, skal vedkommende medlemsstat eller medlemsstater ta i
bruk alle formålstjenlige midler for å fjerne
den påviste motstrid. Om nødvendig skal medlemsstatene bistå hverandre med å oppnå dette
og skal i slike tilfelle innta en felles holdning.
Ved anvendelsen av slike overenskomster
som første ledd omtaler, skal medlemsstatene
ta hensyn til at de fordeler som hver medlemsstat har innrømmet i denne Traktat, utgjør en integrerende del av opprettelsen av
Fellesskapet og derigjennom er uløselig knyttet til opprettelsen av felles organer, til overføringen av myndighet til disse og til innrømmelsen av de samme fordeler fra alle de øvrige
medlemsstaters side.
Artikkel 235
Hvis et tiltak fra Fellesskapets side synes
nødvendig for å virkeliggjøre et av Fellesskapets mål på det felles markeds virkeområde,
uten at denne Traktat har noen bestemmelse
om de nødvendige virkemidler for dette formål, skal Rådet, etter forslag fra Kommisjonen og etter å ha rådspurt Forsamlingen, enstemmig vedta formålstjenlige bestemmelser.
Artikkel 236
Enhver medlemsstats regjering eller Kommisjonen kan forelegge for Rådet forslag med
sikte på revisjon av denne Traktat.
Hvis Rådet etter å ha rådspurt Forsamlingen og i tilfelle Kommisjonen, uttaler seg til
fordel for sammenkalling av en konferanse
av representanter for medlemsstatenes regjeringer, skal denne sammenkalles av Rådets
formann med sikte på ved felles overenskomst
å vedta de endringer som skal foretas i denne
Traktat.
Endringene trer i kraft når de er blitt ratifisert av alle medlemsstater i samsvar med
deres respektive forfatningsregler.
Artikkel 237
Enhver europeisk stat kan søke om å bli
medlem av Fellesskapet. Den retter sin søknad

til Rådet, som etter å ha innhentet Kommisjonens uttalelse, treffer sin beslutning enstemmig.
Vilkårene for opptakelsen og de tilpassinger av denne Traktat som følger av denne,
skal fastsettes i en avtale mellom medlemsstatene og den stat som søker. Denne avtale
skal forelegges samtlige kontraherende stater
til ratifikasjon i samsvar med deres respektive forfatningsregler.
Artikkel 238
Fellesskapet kan inngå med en tredjestat,
en sammenslutning av stater eller en internasjonal organisasjon avtaler som medfører en
assosiering karakterisert ved gjensidige rettigheter og forpliktelser, felles tiltak og særskilte regler om fremgangsmåten.
Slike avtaler skal inngås av Rådet som etter
å ha rådspurt Forsamlingen, treffer sin beslutning enstemmig.
Når slike avtaler forutsetter endringer i
denne Traktat, må disse være vedtatt på forhånd i samsvar med den fremgangsmåte som
er fastsatt i artikkel 236.
Artikkel 239
De Protokoller som etter feRes overenskomst mellom medlemsstatene skal følge som
vedlegg til denne Traktat, skal utgjøre en
integrerende del av denne.
Artikkel 240
Denne Traktat gjelder for ubegrenset tid.

OPPRETTELSEN AV ORGANENE
Artikkel 241
Rådet skal tre sammen innen en måned etter
ikrafttredelsen av Traktaten.
Artikkel 242
Rådet skal treffe alle formålstjenlige tiltak
med sikte på å opprette Den Økonomiske og
Sosiale Komité innen tre måneder etter Rådets
første møte.
Artikkel 243
Forsamlingen skal tre sammen innen to måneder etter Rådets første møte etter innkallelse fra dettes formann for å velge sitt presidentskap og utarbeide sin forretningsorden.
Inntil presidentskapet er valgt, leder eldste
medlem dens møter.
Artikkel 244
Domstolen trer i virksomhet så snart dens
medlemmer er oppnevnt. Valg av president
skjer første gang for tre år på de samme
vilkår som gjelder for medlemmene.
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Domstolen skal vedta sine prosessregler
innen tre måneder etter at den trådte i virksomhet.
Saker kan først forelegges for Domstolen
fra den dag disse regler ble kunngjort. Friste
ne for innsendelse av klager løper først fra
nevnte dag.
Domstolens president utøver fra oppnevningen den myndighet som er tillagt ham i denne
Traktat.

Artikkel 245
Kommisjonen skal tre i virksomhet og påta
seg de oppgaver som er tillagt den i denne
Traktat, så snart dens medlemmer er oppnevnt.
Så snart den har trådt i virksomhet, skal
Kommisjonen sette i gang de undersøkelser og
opprette de forbindelser som er nødvendige
for å utarbeide en samlet oversikt over den
økonomiske situasjon i Fellesskapet.

Artikkel 246
1. Den første budsjettperiode skal løpe fra
den dag Traktaten trer i kraft til 31. desember samme år. Budsjettperioden skal imidlertid løpe til 31. desember året etter hvis Traktaten trer i kraft i annet halvår.
2. Inntil budsjettet for første budsjettperiode er vedtatt, skal medlemsstatene gi Fellesskapet rentefrie forskudd som kommer til
fradrag i de finansielle bidrag til gjennomføringen av budsjettet.
3. Inntil vedtektene for funksjonærene og
tjenestevilkårene for Fellesskapets øvrige tjenestemenn er vedtatt i samsvar med artikkel
212, skal hvert organ ansette det nødvendige
P. H. Spaak
Adenauer
Pineau
Antonio Segni
Bech
J. Luns

personale og for dette formål inngå kontrakter av begrenset varighet.
Hvert enkelt organ skal drøfte med Rådet
spørsmål vedrørende stillingenes antall, avlønning og fordeling.

SLUTTBESTEMMELSER
Artikkel 247
Denne Traktat skal ratifiseres av De Høye
Kontraherende Parter i samsvar med deres
respektive forfatningsregler. Ratifikasjonsdokumentene skal deponeres hos Den Italienske
Republikks Regjering.
Denne Traktat skal tre i kraft på den første
dag i den måned som følger etter deponeringen av ratifikasjonsdokumentet til den signatarstat som sist foretar denne handling. Hvis
deponeringen finner sted mindre enn femten
dager før neste måned begynner, skal imidlertid ikrafttredelsen av Traktaten utsettes til
den første dag i den annen måned etter dagen
for denne deponering.

Artikkel 248
Denne Traktat, som er utarbeidet i ett eksemplar på tysk, fransk, italiensk og hollandsk,
hvilke fire tekster har samme gyldighet, skal
deponeres i arkivene til Den Italienske Republikks Regjering, som skal sende bekreftede
avskrifter til hver av regjeringene i de øvrige
signatarstater.
Til bekreftelse herav har nedenstående befullmektigede undertegnet denne
Traktat.
Utferdiget i Roma den femogtyvende mars
nitten hundre og syvogfemti.
J. Ch. Snoy et d'Oppuers
Hallstein
M. Faure
Gaetano Martino
Lambert Schaus
J. Linthorst Homan
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