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Baigiamasis aktas

TARPV YRIAUSYBINĖ BENDROSIOS RINKOS IR EUR ATOMO
KONFERENCIJA, sušaukta 1956 m. gegužės 29 d. Venecijoje Belgijos
Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Italijos
Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Nyderlandų Karalystės
užsienio reikalų ministrų, pratęsusi svarstymus Briuselyje ir padariusi išvadas,
1957 m. kovo 25 d. susirinkusi Romoje patvirtino tokius tekstus:
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I
1. Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartis ir jos priedai,
2. Protokolas dėl Europos investicijų banko statuto,
3. Protokolas dėl Vokietijos vidaus prekybos ir susijusių problemų,
4. Protokolas dėl tam tikrų Prancūzijai taikomų nuostatų,
5. Protokolas dėl Italijos,
6. Protokolas dėl Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės,
7. Protokolas dėl tam tikrų šalių kilmės ir iš jų įvežamų prekių, kurioms
taikomas specialus režimas, kai jos importuojamos į valstybę narę,
8. Protokolas dėl Europos anglių ir plieno bendrijos kontroliuojamų prekių
traktavimo Alžyro ir Prancūzijos Respublikos užjūrio departamentų atžvilgiu,
9. Protokolas dėl mineralinių alyvų ir tam tikrų jų išvestinių produktų,
10. Protokolas dėl Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties taikymo Nyderlandų Karalystės neeuropinėms dalims,
11. Įgyvendinimo konvencija dėl užjūrio šalių ir teritorijų asociacijos su
Bendrija ir jos priedai,
12. Protokolas dėl bananų importo muitų tarifų kvotos,
13. Protokolas dėl neskrudintos kavos importo muitų tarifų kvotos.

II
1. Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis ir jos priedai,
2. Protokolas dėl Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties
taikymo Nyderlandų Karalystės neeuropinėms dalims.

III
Konvencija dėl tam tikrų Europos Bendrijų bendrų institucijų

***
Pasirašydama pirmiau nurodytus tekstus, Konferencija priėmė toliau išvardytas ir prie šio Akto pridedamas deklaracijas:
1. Bendroji deklaracija dėl bendradarbiavimo su tarptautinių organizacijų
valstybėmis narėmis,
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2. Bendroji deklaracija dėl Berlyno,
3. Ketinimų deklaracija dėl franko erdvės nepriklausomų šalių asociacijos
su Europos ekonomine bendrija,
4. Ketinimų deklaracija dėl Libijos Karalystės asociacijos su Europos ekonomine bendrija,
5. Ketinimų deklaracija dėl šiuo metu Italijos Respublikos globojamo Somalilendo,
6. Ketinimų deklaracija dėl Surinamo ir Nyderlandų Antilų asociacijos su
Europos ekonomine bendrija.
Be to, Konferencija atkreipė dėmesį į toliau išvardytas ir prie šio Akto pridedamas deklaracijas:
1. Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės pareiškimas dėl „Vokietijos piliečio“ apibrėžimo,
2. Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės pareiškimas dėl Sutarčių taikymo Berlynui,
3. Prancūzijos Respublikos Vyriausybės deklaracija dėl patento, kuriame
yra gynybai svarbios slaptos informacijos, paraiškų.
Pagaliau Konferencija nutarė vėliau sudaryti:
1. Protokolą dėl Europos ekonominės bendrijos Teisingumo Teismo statuto,
2. Protokolą dėl Europos ekonominės bendrijos privilegijų ir imunitetų,
3. Protokolą dėl Europos atominės energijos bendrijos Teisingumo Teismo
statuto,
4. Protokolą dėl Europos atominės energijos bendrijos privilegijų ir imunitetų.
1 ir 2 protokolai sudarys Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties
priedus; 3 ir 4 protokolai sudarys Europos atominės energijos bendrijos steigimo
sutarties priedus.
TA I PA L I U DY DA M I , šį Baigiamąjį aktą pasirašė toliau nurodyti įgalio-

tieji atstovai.
Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų kovo dvidešimt penktą dieną Romoje.

P. H . SPA A K
A DE N AU E R
PI N E AU
A N T ON IO SE GN I
BE C H
J. LU NS

J. C H . SN OY E T D’OPPEU R S
H A LLSTEIN
M . FAU R E
GA E TA N O M A RT I N O
L A M BE R T SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N
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1957 m. kovo 25 d. šešių (Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Nyderlandų
Karalystės) valstybių vyriausybių vadovai pasirašo Romos sutartį.
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Deklaracijos

BE N DROJI DEK L A R ACI JA
DĖL BENDR ADARBIAVIMO SU TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ
VALSTYBĖMIS NARĖMIS

BELGIJOS KARALYSTĖS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS
RESPUBLIKOS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS,
ITALIJOS RESPUBLIKOS, LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS
HERCOGYSTĖS IR NYDERLANDŲ KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖS,
PA SI R A Š Y DA MOS Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės

energijos bendrijos steigimo sutartis,
SU VOK DA MOS atsakomybę už Europos ateitį, kurią jos prisiima sujungdamos savo rinkas, susiedamos savo ekonomiką ir nustatydamos bendros
politikos šioje srityje principus bei metodus,

7

SU PR A SDA MOS , kad muitų sąjungos sukūrimas ir glaudus bendradar-

biavimas taikiai plėtojant branduolinę energiją yra veiksmingos ekonominės ir
socialinės pažangos priemonės ir dėl to turi prisidėti ne tik prie jų pačių, bet ir
prie kitų šalių gerovės,
SI E K DA MOS susieti tokias šalis su plėtros perspektyvomis, kurias teikia
šių Bendrijų įkūrimas,
PA R E IŠK I A esančios pasirengusios, įsigaliojus šiai Sutarčiai, sudaryti su
kitomis šalimis, ypač tarptautinių organizacijų, kurioms jos priklauso, susitarimus, kurie leistų pasiekti šiuos bendrus tikslus ir apskritai laiduoti darnią prekybos plėtotę.

BE N DROJI DEK L A R ACI JA
DĖL BERLYNO
BELGIJOS KARALYSTĖS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS
RESPUBLIKOS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS,
ITALIJOS RESPUBLIKOS, LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS
HERCOGYSTĖS ir NYDERLANDŲ KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖS,
AT SI Ž V E L GDA MOS į ypatingą Berlyno padėtį ir tai, kad jam reikalinga

laisvojo pasaulio parama,
N OR Ė DA MOS patvirtinti savo solidarumą su Berlyno gyventojais,
PA R E IŠK I A , kad jos padarys viską, ką Bendrijoje galės, kad užtikrintų
visas būtinas priemones Berlyno ekonominei ir socialinei padėčiai palengvinti, jo
plėtrai skatinti ir ekonominiam stabilumui užtikrinti.

K ET I N I M Ų DEK L A R ACI JA
DĖL FR ANKO ERDVĖS NEPRIKL AUSOMŲ ŠALIŲ
ASOCIACIJOS SU EUROPOS EKONOMINE BENDRIJA
BELGIJOS KARALYSTĖS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS
RESPUBLIKOS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS,
ITALIJOS RESPUBLIKOS, LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS
HERCOGYSTĖS ir NYDERLANDŲ KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖS,
AT SI Ž V E L GDA MOS į ekonominius, finansinius ir pinigų susitarimus bei

konvencijas, sudarytas tarp Prancūzijos ir kitų franko erdvės nepriklausomų šalių,
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SI E K DA MOS išlaikyti bei suintensyvinti tradicinius prekybos srautus

tarp Europos ekonominės bendrijos valstybių narių ir šių nepriklausomų šalių ir
prisidėti prie pastarųjų ekonominės ir socialinės plėtros,
PA R E IŠK I A esančios pasirengusios, įsigaliojus šiai Sutarčiai, pasiūlyti
šioms šalims pradėti derybas dėl ekonominės asociacijos su Bendrija konvencijų
sudarymo.

K ET I N I M Ų DEK L A R ACI JA
DĖL LIBIJOS K AR ALYSTĖS ASOCIACIJOS
SU EUROPOS EKONOMINE BENDRIJA

BELGIJOS KARALYSTĖS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS
RESPUBLIKOS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS,
ITALIJOS RESPUBLIKOS, LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS
HERCOGYSTĖS ir NYDERLANDŲ KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖS,
AT SI Ž V E L GDA MOS į ekonominius Italijos ir Libijos Karalystės ryšius,
SI E K DA MOS išlaikyti bei suintensyvinti tradicinius prekybos srautus

tarp Europos ekonominės bendrijos valstybių narių ir Libijos Karalystės ir prisidėti prie jos ekonominės ir socialinės plėtros,
PA R E IŠK I A esančios pasirengusios, įsigaliojus šiai Sutarčiai, pasiūlyti Libijos Karalystei pradėti derybas dėl ekonominės asociacijos su Bendrija konvencijų sudarymo.

K ET I N I M Ų DEK L A R ACI JA
DĖL ŠIUO METU ITALIJOS RESPUBLIKOS GLOBOJAMO
SOMALILENDO

BELGIJOS KARALYSTĖS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS
RESPUBLIKOS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS,
ITALIJOS RESPUBLIKOS, LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS
HERCOGYSTĖS ir NYDERLANDŲ KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖS,
N OR Ė DA MOS Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties pasirašymo metu apibrėžti Sutarties 131 ir 227 straipsnių nuostatų taikymo sritį,
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kadangi pagal Somalilendo teritorijos globojimo sutarties 24 straipsnį Italijos
vykdomas šios teritorijos administravimas baigiasi 1960 m. gruodžio 2 d.,
SU TA R Ė palikti valdžios institucijoms, kurios po šios datos bus atsakingos už Somalilendo išorės ryšius, teisę patvirtinti šios teritorijos asociaciją su
Bendrija ir pareiškia esančios pasirengusios prireikus pasiūlyti šioms valdžios
institucijoms derybas dėl ekonominės asociacijos su Bendrija konvencijų sudarymo.

K ET I N I M Ų DEK L A R ACI JA
DĖL SURINAMO IR NYDERL ANDŲ ANTILŲ ASOCIACIJOS
SU EUROPOS EKONOMINE BENDRIJA

BELGIJOS KARALYSTĖS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS
RESPUBLIKOS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS,
ITALIJOS RESPUBLIKOS, LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS
HERCOGYSTĖS ir NYDERLANDŲ KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖS,
AT SI Ž V E L GDA MOS į glaudžius ryšius, jungiančius įvairias Nyderlandų

Karalystės valdas,
SI E K DA MOS išlaikyti bei suintensyvinti tradicinius prekybos srautus
tarp Europos ekonominės bendrijos valstybių narių ir Surinamo bei Nyderlandų
Antilų ir prisidėti prie šių šalių ekonominės ir socialinės plėtros,
PA R E IŠK I A esančios pasirengusios, įsigaliojus šiai Sutarčiai ir Nyderlandų
Karalystei paprašius, pradėti derybas dėl ekonominės Surinamo ir Nyderlandų
Antilų asociacijos su Bendrija konvencijų sudarymo.

VOKIETIJOS FEDER ACINĖS RESPUBLIKOS V YRIAUSYBĖS

PA R EIŠK I M A S
DĖL „VOKIETIJOS PILIEČIO“ APIBRĖŽIMO

Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos
steigimo sutarčių pasirašymo proga Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė pareiškia:
„Vokietijos Federacinės Respublikos piliečiais laikomi visi vokiečiai, apibrėžti Vokietijos Federacinės Respublikos Pagrindiniame įstatyme.“
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VOKIETIJOS FEDER ACINĖS RESPUBLIKOS V YRIAUSYBĖS

PA R EIŠK I M A S
DĖL SUTARČIŲ TAIKYMO BERLYNUI

Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė, deponuodama ratifikavimo dokumentus, pasilieka teisę pareikšti, kad Europos ekonominės bendrijos
steigimo sutartis ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis vienodai taikoma Berlyno žemei.

PR ANCŪZIJOS RESPUBLIKOS V YRIAUSYBĖS

PA R EIŠK I M A S
DĖL PATENTO, KURIAME YR A GYNYBAI SVARBIOS
SL APTOS INFORMACIJOS, PAR AIŠKŲ

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ,
AT SI Ž V E L GDA M A į Europos atominės energijos bendrijos steigimo su-

tarties 17 straipsnį ir 25 straipsnio 2 dalį,
PA R E IŠK I A , kad ji yra pasirengusi imtis administracinių priemonių ir
Prancūzijos Parlamentui pateikti įstatymų projektus, būtinus, kad, įsigaliojus
Sutarčiai, patento, kuriame yra gynybai svarbios slaptos informacijos, paraiškos
būtų tenkinamos įprasta tvarka kartu numatant patente straipsnį, laikinai draudžiantį ją skelbti.
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I.1 EUROPOS EKONOMINĖS
BENDRIJOS STEIGIMO
SUTARTIS

JO DIDENYBĖ BELGŲ KARALIUS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS
PREZIDENTAS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS
PREZIDENTAS, ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,
JOS PRAKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGIENĖ,
JOS DIDENYBĖ NYDERLANDŲ KARALIENĖ,
PA SI RY Ž Ę sukurti glaudesnės Europos tautų sąjungos pamatus,
N USPR E N DĘ bendrais veiksmais, kuriais šalinamos Europą skaldančios
kliūtys, užtikrinti savo šalių ekonominę ir socialinę pažangą,
T E IGDA M I , kad esminis jų pastangų siekis – nuolat gerinti savo tautų
gyvenimo ir darbo sąlygas,
SU VOK DA M I , kad šalinant esamas kliūtis reikia imtis suderintų veiksmų
patvariai plėtrai, subalansuotai prekybai ir sąžiningai konkurencijai užtikrinti,
N OR Ė DA M I stiprinti savo šalių ekonomikos vienybę ir užtikrinti darnią
jos plėtrą, mažinti įvairių regionų skirtumus ir mažiau išsivysčiusių regionų atsilikimą,
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T ROK ŠDA M I bendra prekybos politika prisidėti prie laipsniško tarptau-

tinės prekybos apribojimų panaikinimo,
SI E K DA M I pagal Jungtinių Tautų Chartijos principus stiprinti Europą ir
užjūrio šalis siejantį solidarumą ir užtikrinti jų gerovės kilimą,
N USPR E N DĘ šitaip telkdami savo išteklius išsaugoti ir stiprinti taiką ir
laisvę bei ragindami kitas Europos tautas, kurios laikosi to paties idealo, paremti
jų pastangas,
N U TA R Ė įkurti Europos ekonominę bendriją ir šiam tikslui savo įgaliotaisiais atstovais paskyrė:
JO DIDENYBĖ BELGŲ K AR ALIUS:

užsienio reikalų ministrą Paul-Henri SPAAK, Ekonomikos reikalų ministerijos generalinį sekretorių, Belgijos delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą baroną J. Ch. SNOY et d’OPPUERS;
VOKIETIJOS FEDER ACINĖS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

federalinį kanclerį dr. Konrad ADENAUER, užsienio reikalų ministerijos
sekretorių profesorių dr. Walter HALLSTEIN;
PR ANCŪZIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

užsienio reikalų ministrą Christian PINEAU, valstybės sekretorių užsienio
reikalams Maurice FAURE;
ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Ministrų Tarybos pirmininką Antonio SEGNI, užsienio reikalų ministrą
profesorių Gaetano MARTINO;
JOS PR AKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGIENĖ:

Vyriausybės primininką, užsienio reikalų ministrą Joseph BECH, ambasadorių, Liuksemburgo delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą Lambert SCHAUS;
JOS DIDENYBĖ NYDERL ANDŲ K AR ALIENĖ:

užsienio reikalų ministrą Joseph LUNS, Nyderlandų delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą J. LINTHORST HOMAN;
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K U R I E , pasikeitę tinkamai įformintais ir patvirtintais įgaliojamaisiais raš-

tais, susitarė dėl toliau pateikiamų nuostatų:

I DA L IS
PR I NCIPA I
1 STR AIPSNIS

Šia Sutartimi Aukštosios Susitariančios Šalys tarpusavyje įsteigia EUROPOS EKONOMINĘ BENDRIJĄ.
2 STR AIPSNIS

Bendrija, įkurdama bendrąją rinką bei palaipsniui derindama valstybių
narių ekonominę politiką, kelia sau uždavinį visoje Bendrijoje skatinti darnią
ekonominės veiklos plėtrą, nuolatinę ir suderintą plėtotę, vis didesnį stabilumą,
greitesnį gyvenimo lygio gerėjimą ir glaudesnius valstybių narių santykius.
3 STR AIPSNIS

Siekiant 2 straipsnyje iškeltų tikslų, kaip numatyta šioje Sutartyje ir laikantis joje nustatytų terminų, Bendrijos veiklos sritys yra šios:
a) muitų ir prekių importo bei eksporto kiekybinių apribojimų bei visų
kitų lygiaverčio poveikio priemonių tarp valstybių narių panaikinimas;
b) bendro muitų tarifo ir bendros prekybos politikos nustatymas trečiosioms šalims;
c) laisvam asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimui tarp valstybių narių
trukdančių kliūčių panaikinimas;
d) bendros politikos žemės ūkio srityje priėmimas;
e) bendros politikos transporto srityje priėmimas;
f) sistemos, užtikrinančios, kad konkurencija bendrojoje rinkoje nebūtų
iškraipoma, sukūrimas;
g) tvarkos, kuri leistų koordinuoti valstybių narių ekonominę politiką ir
atitaisyti jų mokėjimų balanso sutrikimus, taikymas;
h) toks valstybių narių įstatymų derinimas, koks reikalingas bendrajai rinkai veikti;
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i) Europos socialinio fondo sukūrimas siekiant darbuotojams sudaryti geresnes galimybes įsidarbinti ir prisidėti prie jų gyvenimo lygio kėlimo;
j) Europos investicijų banko įkūrimas siekiant sudaryti sąlygas ekonominei
Bendrijos plėtrai sukuriant naujų išteklių;
k) Užjūrio šalių ir teritorijų asociacija, kad būtų plečiama prekyba ir kartu
skatinama ekonominė bei socialinė plėtra.
4 STR AIPSNIS

1. Bendrijai patikėtus uždavinius atlieka šios institucijos:
− ASAMBLĖJA,
− TARYBA,
− KOMISIJA,
− TEISINGUMO TEISMAS.
Kiekviena institucija veikia neperžengdama šios Sutarties jai suteiktų įgaliojimų.
2. Tarybai ir Komisijai padeda patariamąsias funkcijas atliekantis Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas.
5 STR AIPSNIS

Kad užtikrintų šios Sutarties ir Bendrijos institucijų nustatytų pareigų
vykdymą, valstybės narės imasi visų atitinkamų bendrų ar specialių priemonių.
Jos padeda atlikti Bendrijos uždavinius.
Jos nesiima jokių priemonių, kurios gali trukdyti siekti šios Sutarties tikslų.
6 STR AIPSNIS

1. Valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su Bendrijos institucijomis, koordinuoja atitinkamas savo ekonominės politikos kryptis, kad būtų siekiama šios Sutarties tikslų.
2. Bendrijos institucijos stengiasi nekenkti valstybių narių vidaus ir išorės
finansinės padėties stabilumui.
7 STR AIPSNIS

Šios Sutarties taikymo srityje, nepažeidžiant joje esančių specialių nuostatų, draudžiama bet kokia diskriminacija dėl pilietybės.
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Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Asamblėja,
kvalifikuota balsų dauguma gali priimti taisykles, draudžiančias tokią diskriminaciją.
8 STR AIPSNIS

1. Bendroji rinka kuriama palaipsniui per dvylikos metų pereinamąjį laikotarpį.
Šis pereinamasis laikotarpis dalijamas į tris ketverių metų etapus; kiekvieno etapo trukmė gali būti keičiama pagal toliau išdėstytas nuostatas.
2. Kiekvienam etapui nustatomi tam tikri veiksmai, kurie pradedami ir
vykdomi vienu metu.
3. Iš pirmojo į antrąjį etapą pereinama tik nustačius, kad šioje Sutartyje
konkrečiai pirmajam etapui numatyti tikslai yra iš esmės pasiekti ir, atsižvelgus
į šioje Sutartyje numatytas išimtis ir tvarką, visi įsipareigojimai yra įvykdyti.
Šį faktą, remdamasi Komisijos pranešimu, vieningai nustato Taryba ketvirtųjų metų pabaigoje. Tačiau Tarybai vieningai priimti sprendimą negali sutrukdyti jokia valstybė narė, pasinaudodama tuo, kad ji pati neįvykdė savo įsipareigojimų. Jei vieningai priimti sprendimo nepavyksta, pirmasis etapas automatiškai
pratęsiamas vieneriems metams.
Penktųjų metų pabaigoje Taryba tomis pačiomis sąlygomis vėl nustato pirmiau minėtą faktą. Jei vieningai priimti sprendimo nepavyksta, pirmasis etapas
automatiškai pratęsiamas dar metams.
Šeštųjų metų pabaigoje remdamasi Komisijos pranešimu Taryba pirmiau
minėtą faktą nustato kvalifikuota balsų dauguma.
4. Per mėnesį nuo paskutinio balsavimo valstybė narė, kuri balsavo su mažuma, arba, jei reikiama balsų dauguma nebuvo surinkta, bet kuri valstybė narė turi
teisę prašyti Tarybos skirti arbitražo komisiją, kurios sprendimas yra privalomas
visoms valstybėms narėms ir Bendrijos institucijoms. Arbitražo komisija susideda
iš trijų narių, kuriuos vieningai skiria Taryba remdamasi Komisijos pasiūlymu.
Jei, gavusi prašymą, Taryba per vieną mėnesį nepaskiria arbitražo komisijos
narių, juos ne vėliau kaip dar per vieną mėnesį paskiria Teisingumo Teismas.
Arbitražo komisija skiria savo pirmininką.
Komisija sprendimą priima per šešis mėnesius nuo šio straipsnio 3 dalies
paskutinėje pastraipoje minėto Tarybos balsavimo dienos.
5. Antrąjį ir trečiąjį etapus galima pratęsti arba sutrumpinti tik Tarybos
sprendimu, vieningai priimtu remiantis Komisijos pasiūlymu.
6. Dėl pirmiau išdėstytų nuostatų pereinamasis laikotarpis negali tęstis
ilgiau nei penkiolika metų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos.

16

7. Išskyrus visas šioje Sutartyje numatytas išimtis ir nukrypimus, pereinamojo laikotarpio pabaiga yra galutinė data, iki kurios turi įsigalioti visos nustatytos taisyklės ir turi būti įgyvendintos visos su bendrosios rinkos kūrimu
susijusios priemonės.

II DA L IS
BE N DR I JOS PAGR I N DA I
I A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
L AISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS

9 STR AIPSNIS

1. Bendrija grindžiama visą prekybą prekėmis apimančia muitų sąjunga,
kurioje tarp valstybių narių uždraudžiami importo ir eksporto muitai bei visi
lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai, o jų santykiams su trečiosiomis šalimis nustatomas bendrasis muitų tarifas.
2. 1 skyriaus 1 skirsnio ir šios antraštinės dalies 2 skyriaus nuostatos taikomos valstybių narių kilmės gaminiams, taip pat valstybėse narėse į laisvą apyvartą išleistiems iš trečiųjų šalių įvežtiems gaminiams.
10 ST R A I PSN IS

1. Iš trečiosios šalies įvežti gaminiai valstybėje narėje laikomi išleistais į laisvą apyvartą, jei toje valstybėje yra atlikti importo formalumai ir sumokėti mokėtini muitai arba lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai ir jei šiems gaminiams
nebuvo taikytas visiškas arba dalinis atleidimas nuo tokių muitų ar rinkliavų.
2. Per pirmuosius metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo Komisija, atsižvelgdama į būtinybę kuo labiau sumažinti prekybai taikomus formalumus, nustato
administracinio bendradarbiavimo taikant 9 straipsnio 2 dalį būdus.
Per pirmuosius metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo Komisija parengia
prekybos tarp valstybių narių nuostatas, taikomas kitos valstybės narės kilmės
prekėms, kurių gamybai buvo naudojami gaminiai, eksporto valstybėje narėje
neapmokestinti atitinkamais muitais ar lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai, arba kuriems buvo taikytas visiškas arba dalinis atleidimas nuo tokių muitų
ar mokesčių.
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Priimdama šias nuostatas, Komisija atsižvelgia į muitų panaikinimo Bendrijoje taisykles ir laipsnišką bendrojo muitų tarifo taikymą.
11 S T R A I P S N I S

Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad per nustatytą laiką
jų vyriausybės galėtų įvykdyti šia Sutartimi joms pavestus su muitais susijusius
įsipareigojimus.

1 SKYRIUS

MUI T Ų SĄ J U NGA
1 SKIRSNIS
MUITŲ TARP VALSTYBIŲ NARIŲ PANAIKINIMAS
12 ST R A IPSN IS

Valstybės narės tarpusavyje nenustato naujų ir nedidina tarpusavio prekyboje jau taikomų importo ar eksporto muitų ar kitų lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų.
13 ST R A I PSN IS

1. Valstybės narės pereinamuoju laikotarpiu palaipsniui panaikina tarpusavio prekyboje taikomus importo muitus, kaip nustatyta 14 ir 15 straipsniuose.
2. Valstybės narės pereinamuoju laikotarpiu palaipsniui panaikina tarpusavio prekyboje taikomus importo muitams lygiaverčio poveikio privalomuosius
mokėjimus. Tokio panaikinimo terminus Komisija nustato priimdama atitinkamas
direktyvas. Jie nustatomi vadovaujantis 14 straipsnio 2 bei 3 dalyse nustatytomis
taisyklėmis ir pagal 14 straipsnio 2 dalį Tarybos priimtomis direktyvomis.
14 S T R A I P S N I S

1. Baziniu kiekvieno gaminio muitu, kuris palaipsniui mažinamas, laikomas muitas, galiojęs 1957 m. sausio 1 d.
2. Nustatomi tokie muitų mažinimo terminai:
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a) per pirmąjį etapą pirmą kartą mažinama praėjus metams nuo šios Sutarties įsigaliojimo; antrą kartą mažinama praėjus aštuoniolikai mėnesių po pirmojo mažinimo; trečią kartą mažinama pasibaigus ketvirtiems metams nuo šios
Sutarties įsigaliojimo;
b) per antrąjį etapą pirmą kartą mažinama praėjus aštuoniolikai mėnesių
nuo šio etapo pradžios; antrą kartą mažinama praėjus aštuoniolikai mėnesių po
pirmojo mažinimo; trečią kartą mažinama dar po metų;
c) likę mažinimai atliekami per trečiąjį etapą; Taryba, remdamasi Komisijos
pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma priima direktyvas, nustatančias tokių
mažinimų terminus.
3. Per pirmąjį mažinimą valstybės narės kiekvienam gaminiui tarpusavio
prekyboje nustato muitą, kuris yra 10 proc. mažesnis už bazinį muitą.
Per kiekvieną vėlesnį mažinimą visos valstybės narės bendrą muitų sumą
mažina taip, kad jų bendrosios muitų įplaukos, apibrėžtos šio straipsnio 4 dalyje,
sumažėtų 10 proc., o kiekvienam konkrečiam gaminiui bazinis muitas mažinamas bent 5 proc.
Jei gaminiui taikomas muitas vis dar yra didesnis nei 30 proc., kiekvieną
kartą bazinį muitą reikia mažinti bent 10 proc.
4. Kiekvienos valstybės narės bendrosios muitų įplaukos, minimos šio
straipsnio 3 dalyje, apskaičiuojamos dauginant iš bazinių muitų jos 1956 m. importo iš kitų valstybių narių vertę.
5. Visos ypatingos problemos, kylančios taikant šio straipsnio 1–4 dalis,
sprendžiamos direktyvomis, kurias, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma priima Taryba.
6. Valstybės narės Komisijai praneša, kokiu būdu jos taiko pirmiau nurodytas muitų mažinimo taisykles. Jos stengiasi užtikrinti, kad kiekvienam gaminiui muitas būtų mažinamas taip:
– iki pirmojo etapo pabaigos: bent 25 proc. bazinio muito;
– iki antrojo etapo pabaigos: bent 50 proc. bazinio muito.
Jei Komisija nustato, jog kyla pavojus nepasiekti 13 straipsnyje nustatytų
tikslų ir šioje dalyje nurodytų procentų, ji valstybėms narėms teikia visas būtinas rekomendacijas.
7. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Asamblėja, gali vieningai iš dalies keisti šio straipsnio nuostatas.
15 S T R A I P SN I S

1. Nepaisydama 14 straipsnio nuostatų, kiekviena valstybė narė pereinamuoju laikotarpiu gali sustabdyti visų ar dalies muitų, kuriuos ji nustato iš kitų
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valstybių narių importuojamiems gaminiams, rinkimą. Apie tai ji praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.
2. Jei jų bendra ekonominė padėtis ir atitinkamo sektoriaus padėtis leidžia, valstybės narės pareiškia esančios pasirengusios kitoms valstybėms narėms
taikomus muitus mažinti greičiau, nei numatyta 14 straipsnyje.
Šiuo tikslu Komisija atitinkamoms valstybėms narėms teikia rekomendacijas.
16 S T R A I P S N I S

Ne vėliau kaip iki pirmojo etapo pabaigos valstybės narės tarpusavio prekyboje panaikina eksporto muitus ir lygiaverčio poveikio privalomuosius mokėjimus.
17 S T R A I P S N I S

1. Nuo 9 straipsnio iki 15 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos ir fiskalinio pobūdžio muitams. Tačiau į tokius muitus neatsižvelgiama nei apskaičiuojant bendras muitų įplaukas, nei mažinant muitus, kaip nurodyta 14 straipsnio
3 ir 4 dalyse.
Per kiekvieną mažinimo etapą šie muitai mažinami sumažinant bazinį
muitą ne mažiau kaip 10 proc. Valstybės narės šiuos muitus gali mažinti greičiau,
nei numatyta 14 straipsnyje.
2. Per pirmuosius metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo valstybės narės
praneša Komisijai apie jų fiskalinio pobūdžio muitus.
3. Valstybės narės išlaiko teisę nepažeidžiant 95 straipsnio nuostatų tokius
muitus keisti vidaus mokesčiu.
4. Jei Komisija nustato, kad kurioje nors valstybėje narėje keičiant fiskalinio pobūdžio muitus susiduriama su dideliais sunkumais, ji leidžia tokiai valstybei palikti tą konkretų muitą, jei jis bus panaikintas ne vėliau kaip praėjus
šešeriems metams nuo šios Sutarties įsigaliojimo. Šio leidimo turi būti prašoma
dar nesibaigus pirmiesiems metams nuo šios Sutarties įsigaliojimo.

2 SKIRSNIS
BENDROJO MUITŲ TARIFO NUSTATYMAS
18 S T R A I P S N I S

Valstybės narės pareiškia esančios pasirengusios prisidėti prie tarptautinės
prekybos plėtojimo ir prekybos kliūčių mažinimo sudarydamos susitarimus, ku-
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riais abipusiškumo ir bendros naudos pagrindu siekiama muitus mažinti labiau,
negu valstybės narės galėtų juos mažinti sudarydamos tarpusavio muitų sąjungą.
19 ST R A I PSN IS

1. Laikantis toliau nurodytų sąlygų ir apribojimų, pagal bendrąjį muitų
tarifą taikomi muitai turi būti lygūs muitų, taikomų keturiose Bendrijos muitų
zonose, aritmetiniam vidurkiui.
2. Apskaičiuojant šį vidurkį reikia remtis muitais, kuriuos valstybės narės
taikė 1957 m. sausio 1 d.
Vis dėlto Italijos tarifo atžvilgiu taikomas muitas, buvęs prieš laikinąjį
10 proc. mažinimą. Be to, kai Italijos tarife nurodytoms prekėms taikomas konvencinis muitas, šis muitas keičiamas kaip nurodyta pirmiau, jei tokiu būdu konvencinis muitas neviršijamas daugiau kaip 10 proc. Jei konvencinis muitas yra
10 proc. didesnis už pirmiau nurodytą muitą, apskaičiuojant aritmetinį vidurkį,
pagrindu imamas šis muitas, padidintas 10 procentų.
Apskaičiuojant A sąrašo tarifo pozicijų aritmetinį vidurkį, taikomi muitai
pakeičiami sąraše nurodytais muitais.
3. Pagal bendrąjį muitų tarifą taikomi muitai neturi būti didesni kaip:
a) 3 proc. gaminiams, įtrauktiems į B sąrašo tarifo pozicijas;
b) 10 proc. gaminiams, įtrauktiems į C sąrašo tarifo pozicijas;
c) 15 proc. gaminiams, įtrauktiems į D sąrašo tarifo pozicijas;
d) 25 proc. gaminiams, įtrauktiems į E sąrašo tarifo pozicijas; jei pagal
Beniliukso šalių tarifą šiems gaminiams taikomas ne didesnis kaip 3 proc. muitas, apskaičiuojant aritmetinį vidurkį toks muitas padidinamas 12 proc.
4. F sąraše minimiems gaminiams taikomas muitas, kuris yra nurodytas
tame sąraše.
5. Šiame ir 20 straipsnyje minimi tarifo pozicijų sąrašai sudaro šios Sutarties I priedą.
20 STR AIPSNIS

G sąraše išvardytiems gaminiams taikomi muitai nustatomi valstybių narių
derybomis. Kiekviena valstybė narė gali į šį sąrašą įtraukti kitus gaminius, kurių
vertė neviršija 2 proc. bendros jos 1956 m. importo iš trečiųjų šalių vertės.
Komisija imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad tokios derybos
prasidėtų baigiantis antriems metams nuo šios Sutarties įsigaliojimo ir baigtųsi
iki pirmojo etapo pabaigos.
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Jei pasirodo, kad per šį laiką dėl tam tikrų gaminių neįmanoma susitarti,
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, iki antrojo etapo pabaigos vieningai, o
vėliau – kvalifikuota balsų dauguma, nustato pagal bendrąjį muitų tarifą taikytinus muitus.
21 ST R A I PSN IS

1. Techniniai sunkumai, galintys iškilti taikant 19 ir 20 straipsnius, per
dvejus metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo panaikinami direktyvomis, kurias,
remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma priima Taryba.
2. Iki pirmojo etapo pabaigos arba ne vėliau kaip nustačius muitus, Taryba,
remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma sprendžia, kokie
patikslinimai reikalingi vidinei bendrojo muitų tarifo darnai užtikrinti taikant
19 ir 20 straipsniuose nustatytas taisykles, ypač atsižvelgiant į tai, kokiu mastu
yra perdirbamos įvairios prekės, kurioms taikomas bendrasis muitų tarifas.
22 STR AIPSNIS

Per dvejus metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo Komisija nusprendžia, kokiu mastu reikia atsižvelgti į 17 straipsnio 2 dalyje minimus fiskalinio pobūdžio
muitus apskaičiuojant 19 straipsnio 1 dalyje minimą aritmetinį vidurkį. Komisija
deramai atsižvelgia į galimą apsauginį tokių muitų pobūdį.
Per šešis mėnesius nuo tokio sprendimo priėmimo kiekviena valstybė narė
gali prašyti, kad konkrečiam gaminiui būtų taikoma 20 straipsnyje nurodyta
tvarka, tačiau šiuo atveju tai valstybei netaikomas minėtame straipsnyje nustatytas procentinis apribojimas.
23 STR AIPSNIS

1. Siekdamos palaipsniui nustatyti bendrąjį muitų tarifą, trečiosioms šalims taikomus tarifus valstybės narės iš dalies keičia taip:
a) tarifo pozicijoms, kurioms 1957 m. sausio 1 d. faktiškai taikyti muitai
nesiskiria nuo muitų, taikytinų pagal bendrąjį muitų tarifą, daugiau kaip 15 proc.,
pastarieji muitai pradedami taikyti pasibaigus ketvirtiems metams nuo šios
Sutarties įsigaliojimo;
b) kitoms tarifo pozicijoms visos valstybės narės nuo tos pačios datos taiko
tokį muitą, kad skirtumas tarp 1957 m. sausio 1 d. faktiškai taikyto muito ir
muito, taikytino pagal bendrąjį muitų tarifą, būtų sumažintas 30 proc.;
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c) antrojo etapo pabaigoje šis skirtumas dar kartą mažinamas 30 proc.;
d) tarifo pozicijoms, kurioms pagal bendrąjį muitų tarifą taikytini muitai
pirmojo etapo pabaigoje dar nežinomi, visos valstybės narės, Tarybai pagal 20
straipsnio nuostatas priėmus sprendimą, per šešis mėnesius pradeda taikyti tokius muitus, kurie atitinka šios straipsnio dalies taisykles.
2. Jei valstybei narei yra suteiktas 17 straipsnio 4 dalyje numatytas leidimas, ji, kol jis galioja, yra atleidžiama nuo pirmiau išdėstytų nuostatų taikymo
toms tarifo pozicijoms, kurioms taikomas suteiktasis leidimas. Pasibaigus tokio
leidimo galiojimo laikui, atitinkama valstybė narė pradeda taikyti tokį muitą,
kuris atitinka šio straipsnio 1 dalies taisykles.
3. Visas bendrasis muitų tarifas pradedamas taikyti ne vėliau kaip pereinamojo laikotarpio pabaigoje.
24 ST R A I PSN IS

Siekdamos suderinti savo muitus su bendruoju muitų tarifu, valstybės narės gali keisti savo muitus greičiau, negu numatyta 23 straipsnyje.
25 STR AIPSNIS

1. Jei Komisija nustato, kad tam tikrų B, C ir D sąraše nurodytų gaminių valstybėse narėse gaminama nepakankamai jų paklausai kurioje nors vienoje
valstybėje narėje patenkinti ir kad nemažą tos paklausos dalį paprastai tenkina
importas iš trečiųjų šalių, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota
balsų dauguma suteikia tai valstybei narei sumažinto muito tarifinę kvotą arba
leidžia importuoti be muito.
Neturi kilti pavojaus, kad dėl tokių kvotų dydžio veikla gali būti perkelta
kitur, ir taip kitoms valstybėms narėms būtų padaryta žala.
2. E sąraše nurodytiems gaminiams ir tiems G sąraše nurodytiems gaminiams, kuriems muito dydis nustatomas 20 straipsnio trečioje dalyje numatyta
tvarka, Komisija bet kurios valstybės narės prašymu suteikia jai sumažinto muito tarifines kvotas arba leidžia importuoti be muito tais atvejais, kai tiekimo
šaltinio pakeitimas ar pasiūlos trūkumas Bendrijoje gali padaryti žalingą poveikį
tos valstybės narės perdirbamosios pramonės šakoms.
Neturi kilti pavojaus, kad dėl tokių kvotų dydžio veikla gali būti perkelta
kitur ir taip kitoms valstybėms narėms būtų padaryta žala.
3. Komisija gali leisti bet kuriai valstybei narei visiškai arba iš dalies sustabdyti šios Sutarties II priede išvardytiems gaminiams taikomų muitų rinkimą
arba gali tokiai valstybei narei skirti sumažinto muito tarifines kvotas ar leisti
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importuoti be muito visada numatant, kad toks būdas labai nesutrikdys atitinkamų gaminių rinkos.
4. Komisija reguliariai patikrina visas pagal šį straipsnį nustatomas tarifines kvotas.
26 STR A IPSNIS

Komisija gali leisti kiekvienai valstybei narei, susiduriančiai su tam tikrais
sunkumais, atidėti jos tam tikroms tarifo pozicijoms taikomų muitų mažinimą
ar didinimą pagal 23 straipsnio nuostatas.
Toks leidimas suteikiamas tik ribotam laikui ir tik toms tarifo pozicijoms,
kurios visos kartu sudaro ne daugiau kaip 5 proc. viso valstybės importo iš trečiųjų šalių vertės per paskutinius metus, kurių statistiniai duomenys turimi.
27 ST R A IPSNIS

Iki pirmojo etapo pabaigos valstybės narės prireikus imasi priemonių
įstatymų ir kitų teisės aktų muitų klausimais nuostatoms suderinti. Šiuo tikslu
Komisija valstybėms narėms teikia atitinkamas rekomendacijas.
28 STR AIPSNIS

Visus sprendimus dėl autonomiško bendrojo muitų tarifo pakeitimo ar sustabdymo Taryba priima vieningai. Tačiau pasibaigus pereinamajam laikotarpiui
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams sustabdyti ar pakeisti bet kurį muitą ne
daugiau kaip 20 proc. Toks pakeitimas ar sustabdymas tomis pačiomis sąlygomis
gali būti pratęstas ne ilgiau kaip dar vienam šešių mėnesių laikotarpiui.
29 STR AIPSNIS

Atlikdama šiame skirsnyje jai pavestus uždavinius, Komisija atsižvelgia į:
a) poreikį skatinti valstybių narių ir trečiųjų šalių prekybą;
b) tokius konkurencijos sąlygų Bendrijoje pokyčius, kurie didintų įmonių
gebėjimą konkuruoti;
c) Bendrijai reikalingų žaliavų ir pusgaminių tiekimo poreikius; dėl to Komisija rūpinasi, kad gatavos produkcijos atžvilgiu nebūtų iškreipiamos valstybių
narių konkurencijos sąlygos;
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d) būtinybę vengti didesnio valstybių narių ekonominio gyvenimo trikdymo ir Bendrijoje užtikrinti racionalią gamybos plėtotę bei vartojimo didinimą.

2 SKYRIUS

K IEK Y BI N IŲ A PR I BOJI MŲ
TA R P VA L ST Y BIŲ NA R IŲ PA NA IK I N I M A S
30 STR AIPSNIS

Nepažeidžiant toliau išdėstytų nuostatų, valstybių narių tarpusavio prekyboje uždraudžiami kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio
priemonės.
31 S T R A I P S N I S

Valstybės narės tarpusavio prekyboje nenustato jokių naujų kiekybinių apribojimų ar lygiaverčio poveikio priemonių.
Tačiau šis įpareigojimas siejamas tik su liberalizacijos lygiu, pasiektu taikant
1955 m. sausio 14 d. Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos tarybos sprendimus. Ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo šios Sutarties
įsigaliojimo valstybės narės Komisijai pateikia gaminių, kuriuos jos liberalizavo
taikydamos tuos sprendimus, sąrašus. Tokie valstybių narių pateikti sąrašai yra
konsoliduojami.
32 STR A IPSNIS

Valstybės narės tarpusavio prekyboje susilaiko nuo kvotų ar kitų lygiaverčio poveikio priemonių, kurios egzistavo šios Sutarties įsigaliojimo dieną, ribojančio poveikio.
Tokios kvotos panaikinamos ne vėliau kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Per šį laikotarpį jos naikinamos palaipsniui pagal toliau išdėstytas nuostatas.
33 STR AIPSNIS

1. Praėjus metams nuo šios Sutarties įsigaliojimo, valstybės narės visas dvišales kitoms valstybėms narėms suteiktas kvotas paverčia bendrosiomis kvotomis, be jokios diskriminacijos taikomomis visoms kitoms valstybėms narėms.
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Tą pačią dieną valstybės narės visas nustatytas bendrąsias kvotas padidina taip, kad jų bendroji vertė padidėtų bent 20 proc., palyginti su ankstesniais
metais. Tačiau kiekviena bendroji kvota kiekvienam atskiram gaminiui kasmet
didinama bent 10 proc.
Kvotos didinamos kasmet laikantis tų pačių taisyklių ir tomis pačiomis
proporcijomis kaip ir ankstesniais metais.
Ketvirtą kartą kvotos didinamos pasibaigus ketvirtiesiems metams nuo šios
Sutarties įsigaliojimo; penktą kartą – praėjus metams nuo antrojo etapo pradžios.
2. Neliberalizuotam gaminiui, jei bendroji kvota nesiekia 3 proc. tos valstybės nacionalinės produkcijos, ne vėliau kaip praėjus metams nuo šios Sutarties
įsigaliojimo nustatoma kvota, lygi bent 3 proc. tokios produkcijos. Antrųjų metų
pabaigoje ši kvota didinama iki 4 proc., trečiųjų – iki 5 proc. Vėliau valstybė narė
kasmet didina kvotą bent 15 proc.
Jei nėra tokios nacionalinės produkcijos, Komisija priima sprendimą dėl
atitinkamos kvotos nustatymo.
3. Dešimtųjų metų pabaigoje kiekviena kvota turi būti lygi ne daugiau kaip
20 proc. nacionalinės produkcijos.
4. Jei Komisija savo sprendimu nustato, kad kurio nors gaminio importas
per dvejus iš eilės metus nesiekė atviros kvotos lygio, į tokią atvirą kvotą neatsižvelgiama apskaičiuojant bendrųjų kvotų bendrąją vertę. Tokiu atveju valstybė
narė panaikina tam gaminiui taikomos kvotos apribojimus.
5. Jei kvota sudaro daugiau kaip 20 proc. visos tam tikro gaminio nacionalinės produkcijos, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų
dauguma gali sumažinti šio straipsnio 1 dalyje nustatytą 10 proc. minimumą.
Tačiau toks pakeitimas neturi daryti įtakos įpareigojimui kasmet 20 proc. didinti bendrųjų kvotų bendrą vertę.
6. Valstybėms narėms, kurios pasiekė aukštesnį liberalizacijos lygį, nei
jos turėjo pasiekti įgyvendindamos 1955 m. sausio 14 d. Europos ekonominio
bendradarbiavimo organizacijos tarybos sprendimus, suteikiama teisė, apskaičiuojant šio straipsnio 1 dalyje numatytus kasmetinius 20 proc., atsižvelgti į
savarankiškomis priemonėmis liberalizuoto importo dydį. Tokį apskaičiavimo
būdą būtina iš anksto pateikti Komisijai tvirtinti.
7. Komisija priima direktyvas, nustatančias tvarką ir terminus, pagal kuriuos valstybės narės tarpusavio prekyboje panaikina visas priemones, kurių poveikis yra lygiavertis šios Sutarties įsigaliojimo dieną egzistavusių kvotų poveikiui.
8. Jei Komisija nustato, kad taikant šio straipsnio nuostatas, ypač nuostatas
dėl procentinių normų, negalima užtikrinti laipsniško kvotų panaikinimo, numatyto 32 straipsnio antroje dalyje, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, per
pirmąjį etapą vieningai, o vėliau – kvalifikuota balsų dauguma, gali pakeisti šiame
straipsnyje minėtą tvarką, visų pirma – padidinti nustatytas procentines normas.
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34 STR AIPSNIS

1. Valstybių narių tarpusavio prekyboje uždraudžiami kiekybiniai eksporto apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės.
2. Ne vėliau kaip iki pirmojo etapo pabaigos valstybės narės panaikina
visus kiekybinius eksporto apribojimus ir visas lygiaverčio poveikio priemones,
kurios egzistavo šios Sutarties įsigaliojimo dieną.
35 STR AIPSNIS

Jei jų bendra ekonominė padėtis ir atitinkamo sektoriaus padėtis leidžia,
valstybės narės pareiškia esančios pasirengusios kiekybinius importo ir eksporto
apribojimus, taikomus kitoms valstybėms narėms, panaikinti greičiau, negu numatyta pirmiau išdėstytuose straipsniuose.
Šiuo tikslu Komisija atitinkamoms valstybėms narėms teikia rekomendacijas.
36 STR AIPSNIS

30–34 straipsnių nuostatos nekliudo taikyti prekių importo, eksporto ar
tranzito draudimų arba apribojimų, jei jie yra pateisinami visuomenės dorovės,
viešosios tvarkos arba visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos
bei gyvybės apsaugos, nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos bei pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais. Tačiau
tokie draudimai arba apribojimai neturi tapti savavališka diskriminacijos priemone ar užslėptu valstybių narių tarpusavio prekybos apribojimu.
37 ST R A IPSN IS

1. Valstybės narės palaipsniui pertvarko visas valstybines komercinio pobūdžio monopolijas taip, kad būtų užtikrinta, jog pereinamojo laikotarpio pabaigoje nė vienas valstybių narių nacionalinis subjektas nebus diskriminuojamas
prekių pirkimo ir pardavimo sąlygų atžvilgiu.
Šio straipsnio nuostatos taikomos kiekvienai įstaigai, per kurią valstybė
narė teisiškai ar faktiškai, tiesiogiai ar netiesiogiai prižiūri ir nustato valstybių
narių tarpusavio importą ir eksportą arba turi jam didesnės įtakos. Šios nuostatos taip pat taikomos monopolijoms, kurias valstybė perleidžia kitiems.
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2. Valstybės narės nesiima jokių naujų priemonių, prieštaraujančių šio
straipsnio 1 dalyje nustatytiems principams arba galinčių riboti su muitų ir kiekybinių apribojimų panaikinimu valstybių narių tarpusavio prekyboje susijusių
straipsnių taikymo sritį.
3. Šio straipsnio 1 dalyje numatytų priemonių vykdymo terminai derinami su 30–34 straipsniuose nurodytiems gaminiams taikomų kiekybinių apribojimų naikinimu.
Tais atvejais, kai gaminiui valstybinę komercinio pobūdžio monopoliją turi
tik viena ar kelios valstybės narės, Komisija gali leisti kitoms valstybėms narėms
imtis apsaugos priemonių, kol bus pradėtas šio straipsnio 1 dalyje numatytas
pertvarkymas; Komisija nustato tokių priemonių taikymo sąlygas ir detales.
4. Jei valstybinė komercinio pobūdžio monopolija grindžiama teisės normomis, kuriomis siekiama padėti lengviau realizuoti žemės ūkio produktus arba
gauti už juos kuo didesnį pelną, taikant šiame straipsnyje nustatytas taisykles
turėtų būti imamasi veiksmų, kad atitinkamiems gamintojams būtų užtikrintos
lygiavertės užimtumo ir gyvenimo lygio apsaugos priemonės atsižvelgiant į galimus pertvarkymus ir į specializaciją, kurios ilgainiui gali prireikti.
5. Valstybių narių įsipareigojimai yra privalomi tik tuomet, kai jie atitinka
esamus tarptautinius susitarimus.
6. Prasidėjus pirmajam etapui, Komisija pateikia rekomendacijas, kokiais
būdais ir kada turi būti vykdomi šiame straipsnyje numatyti pertvarkymai.

II A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
ŽEMĖS ŪKIS

38 STR AIPSNIS

1. Bendroji rinka taip pat apima žemės ūkį ir žemės ūkio produktų prekybą. „Žemės ūkio produktai“ – tai žemdirbystės, gyvulininkystės bei žuvininkystės produktai ir tiesiogiai su jais susiję pirminio perdirbimo produktai.
2. Išskyrus tuos atvejus, kai 39–46 straipsniuose numatyta kitaip, bendrosios rinkos kūrimo taisyklės taikomos ir žemės ūkio produktams.
3. Produktai, kuriems taikomos 39–46 straipsnių nuostatos, yra išvardyti
šios Sutarties II priede. Tačiau per dvejus metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma nusprendžia, kokius produktus reikia įtraukti į tą sąrašą.
4. Veikiant ir plėtojantis bendrai žemės ūkio produktų rinkai, kartu turi
būti kuriama bendra valstybių narių žemės ūkio politika.
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39 STR AIPSNIS

1. Bendros žemės ūkio politikos tikslai yra šie:
a) didinti žemės ūkio našumą skatinant technikos pažangą bei užtikrinant
racionalią žemės ūkio gamybos plėtotę ir kuo geresnį gamybos veiksnių, ypač
darbo jėgos, panaudojimą;
b) tokiu būdu užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės
gyvenimo lygį, ypač didinant žemės ūkyje dirbančių asmenų asmenines pajamas;
c) stabilizuoti rinkas;
d) garantuoti pakankamą tiekimą;
e) užtikrinti vartotojams priimtinas tiekiamos produkcijos kainas.
2. Kuriant bendrą žemės ūkio politiką ir numatant konkrečius jos įgyvendinimo būdus, atsižvelgiama į:
a) žemės ūkio veiklos savitumą, kuris priklauso nuo žemės ūkio socialinės
struktūros ir nuo struktūrinių bei gamtinių įvairių žemės ūkio regionų skirtumų;
b) tai, kad atitinkami pokyčiai turi vykti palaipsniui;
c) tai, kad žemės ūkis valstybėse narėse yra glaudžiai susijęs su visa ekonomika.
40 STR AIPSNIS

1. Valstybės narės bendrą žemės ūkio politiką kuria palaipsniui pereinamojo laikotarpio metu, o įgyvendinti pradeda ne vėliau kaip iki to laikotarpio
pabaigos.
2. Kad būtų pasiekti 39 straipsnyje nurodyti tikslai, nustatoma tam tikra
bendra žemės ūkio rinkų organizavimo forma.
Atsižvelgiant į produktą, organizavimo formos gali būti šios:
a) bendros konkurencijos taisyklės;
b) privalomas įvairių nacionalinių rinkos organizavimo formų koordinavimas;
c) Europos rinkos organizavimo forma.
3. Pagal šio straipsnio 2 dalį nustatyta bendra organizavimo forma gali
apimti visas priemones, kurios yra būtinos 39 straipsnyje nurodytiems tikslams
pasiekti, pirmiausia kainų reguliavimą, pagalbą įvairių produktų gamybai ir pardavimui, jų laikymą bei likučio tvarkymą ir bendrą importo ir eksporto stabilizavimo mechanizmą.
Bendra organizavimo forma siekiama tik tų tikslų, kurie yra nurodyti 39
straipsnyje, ir Bendrijoje pašalinama bet kokia gamintojų ar vartotojų diskriminacija.
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Bet kuri bendra kainų politika grindžiama bendrais kriterijais ir vienodais
apskaičiavimo metodais.
4. Kad būtų pasiekti šio straipsnio 2 dalyje minėtos bendros organizavimo
formos tikslai, gali būti įsteigtas vienas arba keletas žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondų.
41 S T R A I P S N I S

Kad būtų pasiekti 39 straipsnyje nustatyti tikslai, bendros žemės ūkio politikos sistemoje galima imtis tokių priemonių kaip:
a) veiksmingas pastangų koordinavimas profesinio mokymo, mokslinių tyrimų ir žemės ūkio žinių skleidimo srityse; jis gali apimti bendrą projektų ir
institucijų finansavimą;
b) bendros priemonės, skatinančios vartoti tam tikrus produktus.
42 STR A IPSNIS

Konkurencijos taisyklėms skirto skyriaus nuostatos žemės ūkio produktų
gamybai ir prekybai taikomos tik tokiu mastu, kokį nustato Taryba, laikydamasi
43 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatų bei jose nustatytos tvarkos ir atsižvelgdama į
39 straipsnyje išdėstytus tikslus.
Taryba gali leisti teikti pagalbą:
a) sunkiomis struktūrinėmis ar gamtos sąlygomis dirbančioms įmonėms
apsaugoti;
b) pagal ekonominės plėtros programas.
43 STR AIPSNIS

1. Siekdama nustatyti bendros žemės ūkio politikos gaires, Komisija šiai
Sutarčiai įsigaliojus iškart sušaukia valstybių narių konferenciją, kad galėtų palyginti jų žemės ūkio politiką, o svarbiausia – parengti jų išteklių ir poreikių
ataskaitą.
2. Per dvejus metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo Komisija, pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir deramai atsižvelgusi į
šio straipsnio 1 dalyje numatytos konferencijos rezultatus, pateikia pasiūlymus
dėl bendros žemės ūkio politikos kūrimo ir įgyvendinimo, įskaitant nacionalinių
rinkų organizavimo būdų pakeitimą viena iš 40 straipsnio 2 dalyje numatytų
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bendrų organizavimo formų ir šioje Sutarties antraštinėje dalyje minimų priemonių įgyvendinimą.
Šiuose pasiūlymuose turi būti deramai atsižvelgta į šioje Sutarties antraštinėje dalyje keliamų žemės ūkio klausimų tarpusavio priklausomybę.
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Asamblėja,
per pirmuosius du etapus vieningai, o vėliau – kvalifikuota balsų dauguma, priima reglamentus, leidžia direktyvas arba priima sprendimus, išlaikydama teisę
taip pat teikti bet kokias rekomendacijas.
3. Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų dauguma, gali šio straipsnio 2 dalyje nustatytomis sąlygomis nacionalines rinkos organizavimo formas pakeisti
bendra organizavimo forma, numatyta 40 straipsnio 2 dalyje, jeigu:
a) bendra organizavimo forma valstybėms narėms, kurios nepritaria šiai
priemonei ir kurios atitinkamai produkcijai turi savo organizavimo formas, suteikia lygiavertes atitinkamų gamintojų užimtumo ir gyvenimo lygio garantijas
atsižvelgiant į galimus pertvarkymus ir į specializaciją, kurios ilgainiui prireiks;
b) tokia organizavimo forma garantuoja Bendrijoje prekybos sąlygas, panašias į esamas nacionalinėje rinkoje.
4. Jei bendra tam tikrų žaliavų organizavimo forma yra nustatoma anksčiau negu bendra atitinkamų perdirbtų produktų rinkos organizavimo forma,
žaliavos, naudojamos perdirbtiems produktams, kurie yra skirti eksportui į trečiąsias šalis, gali būti importuojamos į Bendriją iš kitur.
44 STR AIPSNIS

1. Jei dėl kainų, kurios nustatomos dėl laipsniško muitų ir kiekybinių apribojimų naikinimo valstybių narių tarpusavio prekyboje, kiltų pavojus 39 straipsnyje nurodytiems tikslams įgyvendinti, valstybėms narėms suteikiama teisė
pereinamuoju laikotarpiu be jokios diskriminacijos ir netrukdant 45 straipsnio 2
dalyje numatytam prekybos apimčių didinimui vietoj kvotų tam tikriems produktams taikyti minimalias kainas, kurioms nukritus žemiau minimalios ribos,
importas gali būti:
– laikinai sustabdytas arba sumažintas, arba
– leidžiamas tik tada, jei produktai bus importuojami didesne, negu tam
produktui nustatyta minimali, kaina.
Antruoju atveju į minimalias kainas muitas neįtraukiamas.
2. Įsigaliojus šiai Sutarčiai, dėl minimalių kainų neturi sumažėti valstybių
narių tarpusavio prekyba, jos neturi trukdyti tokiai prekybai palaipsniui plėstis.
Minimalios kainos neturi būti taikomos taip, kad trukdytų natūralių valstybių
narių tarpusavio muitų lengvatų plėtotei.
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3. Įsigaliojus šiai Sutarčiai, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, nedelsdama nustato objektyvius minimalių kainų sistemų sudarymo ir tokių kainų
nustatymo kriterijus.
Nustatant tokius kriterijus ypač atsižvelgiama į vidutines nacionalines
gamybos sąnaudas valstybėje narėje, įvedančioje minimalias kainas, konkrečių
įmonių padėtį, susidariusią dėl tokių vidutinių nacionalinės gamybos sąnaudų,
poreikį skatinti laipsnišką ūkininkavimo gerinimą ir bendrajai rinkai būtiną pertvarkymą bei specializaciją.
Komisija papildomai pasiūlo šių kriterijų peržiūrėjimo tvarką, kad galėtų
vykti ir spartėti technikos pažanga ir bendrojoje rinkoje būtų palaipsniui suderintos kainos.
Šiuos kriterijus ir jų peržiūrėjimo tvarką per pirmuosius trejus metus nuo
šios Sutarties įsigaliojimo vieningai nustato Taryba.
4. Kol įsigalios Tarybos sprendimas, valstybės narės gali nustatyti minimalias kainas, prieš tai apie jas pranešusios Komisijai ir kitoms valstybėms narėms,
kad jos galėtų pateikti savo pastabas.
Tarybai priėmus sprendimą, valstybės narės minimalias kainas nustato
remdamosi pirmiau nustatytais kriterijais.
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali
keisti valstybių narių priimtus sprendimus, jei jie neatitinka pirmiau nustatytų
kriterijų.
5. Jei iki trečiojo etapo pradžios tam tikriems produktams neįmanoma nustatyti minėtų objektyvių kriterijų, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali keisti tiems produktams taikomas minimalias kainas.
6. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui sudaromas vis dar galiojančių minimalių kainų sąrašas. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, devynių balsų
dauguma, balsus paskirstant kaip numatyta 148 straipsnio 2 dalies pirmojoje
pastraipoje, nustato pagal bendrąją žemės ūkio politiką taikomą sistemą.
45 STR AIPSNIS

1. Kol nacionalinių rinkos organizavimo formų nepakeis viena iš 40 straipsnio 2 dalyje numatytų bendrų organizavimo formų, prekyba produktais, kuriems tam tikros valstybės narės:
– taiko susitarimus, sudarytus garantuoti rinką savo nacionalinių gamintojų produktams, ir
– kuriuos importuoti yra poreikis,
bus plėtojama sudarant ilgalaikius importuojančių ir eksportuojančių valstybių narių susitarimus arba sutartis.
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Tokiais susitarimais ar sutartimis siekiama palaipsniui panaikinti bet kokią
diskriminaciją taikant jų nuostatas įvairiems Bendrijos gamintojams.
Minėti susitarimai ir sutartys sudaromi per pirmąjį etapą; laikomasi abipusiškumo principo.
2. Nustatant kiekius, tokiuose susitarimuose ir sutartyse atsižvelgiama į
valstybių narių tarpusavio prekybos konkrečiais produktais vidutinę apimtį per
trejų metų laikotarpį iki šios Sutarties įsigaliojimo ir numatoma tą prekybos apimtį didinti pagal galiojančius reikalavimus atsižvelgiant į tradicinius prekybos
modelius.
Nustatant kainas, tokiuose susitarimuose ir sutartyse gamintojams sudaromos sąlygos sutartus kiekius parduoti kainomis, kurios palaipsniui suderinamos su
kainomis, kurias nacionaliniai gamintojai gauna perkančiosios šalies vidaus rinkoje.
Kainos derinamos kuo tolygiau ir jas derinti baigiama ne vėliau kaip iki
pereinamojo laikotarpio pabaigos.
Dėl kainų šalys derasi laikydamosi Komisijos išleistų direktyvų dėl pirmiau išdėstytų šio straipsnio dviejų pastraipų įgyvendinimo.
Jei pirmasis etapas pratęsiamas, susitarimai ir sutartys vykdomi ir toliau
laikantis sąlygų, kurios yra taikomos ketvirtųjų metų nuo šios Sutarties įsigaliojimo pabaigoje, sustabdžius įsipareigojimą didinti kiekius ir derinti kainas iki
antrojo etapo pradžios.
Valstybės narės naudojasi kiekviena jos teisės aktuose, ypač susijusiuose
su importo politika, teikiama proga sudaryti ir įgyvendinti tokius susitarimus
ar sutartis.
3. Jei valstybėms narėms žaliavos yra reikalingos eksportui už Bendrijos
ribų skirtiems produktams gaminti konkuruojant su trečiųjų šalių gamintojais,
pirmiau minėti susitarimai ar sutartys neturi trukdyti šiam tikslui skirtų žaliavų
importui iš trečiųjų šalių. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei Taryba vieningai
nusprendžia numatyti išmokas, reikalingas kompensacijoms už didesnę kainą,
sumokėtą už šiam tikslui pagal tuos susitarimus ir sutartis importuotas prekes,
palyginti su tų pačių prekių, įsigytų pasaulio rinkoje, pristatymo kaina.
46 STR AIPSNIS

Jei valstybėje narėje tam tikram produktui yra taikoma tam tikra nacionalinė rinkos organizavimo forma arba lygiavertės vidaus taisyklės, turinčios įtakos
kitų valstybių panašios produkcijos konkurencingumui, valstybės narės, importuojančios šį produktą iš valstybės narės, kurioje tokia rinkos organizavimo forma
arba taisyklės egzistuoja, nustato jo importui kompensacinius mokesčius, išskyrus
atvejus, kai ta valstybė narė yra nustačiusi eksportui kompensacinius mokesčius.
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Komisija šiuos mokesčius nustato tokio dydžio, koks reikalingas pusiausvyrai atkurti; ji taip pat gali leisti taikyti kitas priemones, nustatydama konkrečias
jų įgyvendinimo sąlygas.
47 ST R A I PSN IS

Įgyvendinant šią antrašinę dalį, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
Žemės ūkio skyrius dirba Komisijos žinioje rengiant komiteto diskusijas pagal
197 ir 198 straipsnių nuostatas.

III A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
L AISVAS ASMENŲ, PASL AUGŲ IR K APITALO JUDĖJIMAS
1 SKYRIUS

DA R BUOTOJA I
48 STR AIPSNIS

1. Ne vėliau kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos Bendrijoje užtikrinama darbuotojų judėjimo laisvė.
2. Tokia judėjimo laisvė reiškia, kad įdarbinimo, darbo užmokesčio ir kitų
darbo bei įdarbinimo sąlygų atžvilgiu panaikinama bet kokia valstybių narių darbuotojų diskriminacija dėl pilietybės.
3. Ji suteikia teisę, galimą riboti tik viešosios tvarkos, visuomenės saugumo
ir visuomenės sveikatos sumetimais:
a) priimti faktiškai pateiktus pasiūlymus įsidarbinti;
b) šiuo tikslu laisvai judėti valstybių narių teritorijoje;
c) apsigyventi bet kurioje valstybėje narėje siekiant dirbti pagal tos valstybės piliečių įsidarbinimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;
d) laikantis Komisijos įgyvendinimo reglamentuose nustatytų sąlygų, pasilikti gyventi valstybės narės teritorijoje pasibaigus darbo joje laikui.
4. Šio straipsnio nuostatos netaikomos darbui valstybės tarnyboje.
49 STR AIPSNIS

Įsigaliojus šiai Sutarčiai, Taryba, remdamasi Komisijai pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, leidžia direktyvas
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arba priima reglamentus, nustatančius priemones, reikalingas 48 straipsnyje apibrėžiamai darbuotojų judėjimo laisvei palaipsniui įgyvendinti, būtent:
a) užtikrindama glaudų nacionalinių įdarbinimo tarnybų bendradarbiavimą;
b) sistemingai ir palaipsniui naikindama administracines procedūras ir
praktiką bei įsidarbinimo laisvose darbo vietose teisei įsigyti būtinus nustatytus
laikotarpius, taikomus pagal nacionalinius teisės aktus arba ankstesnius valstybių narių susitarimus, kurie trukdytų liberalizuoti darbuotojų judėjimą;
c) sistemingai ir palaipsniui naikindama visus nustatytus laikotarpius ir kitus
pagal nacionalinius teisės aktus arba pagal anksčiau tarp valstybių narių sudarytus
susitarimus numatytus apribojimus, nustatančius kitų valstybių narių darbuotojams kitokias negu savo valstybės darbuotojams sąlygas laisvai pasirinkti darbą;
d) nustatydama tinkamą mechanizmą darbo pasiūlymams ir darbo prašymams susieti bei pasiūlai ir paklausai darbo rinkoje subalansuoti taip, kad įvairiuose regionuose ir pramonės šakose būtų išvengta didesnės gyvenimo lygio ir
užimtumo lygio smukimo grėsmės.
50 STR AIPSNIS

Valstybės narės pagal bendrą programą skatina jaunų darbuotojų mainus.
51 ST R A I PSN IS

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, socialinės apsaugos srityje vieningai
imasi priemonių, būtinų laisvam darbuotojų judėjimui užtikrinti; šiuo tikslu ji priima nuostatas, kaip migruojantiems darbuotojams ir jų išlaikytiniams užtikrinti:
a) pagal keleto valstybių įstatymus nustatomų visų prilyginamųjų laikotarpių sudėtį, kad jie įgytų ir išlaikytų teisę į socialines išmokas ir kad būtų galima
apskaičiuoti tų išmokų dydį;
b) socialinių išmokų mokėjimą asmenims, gyvenantiems valstybių narių teritorijose.

2 SKYRIUS

ĮSIST EIGI MO T EISĖ
52 STR A IPSNIS

Vadovaujantis toliau išdėstytomis nuostatomis, vienos valstybės narės nacionalinių subjektų įsisteigimo laisvės kitos valstybės narės teritorijoje apriboji-

35

mai pereinamuoju laikotarpiu palaipsniui panaikinami. Palaipsniui panaikinami
ir vienos valstybės narės nacionalinių subjektų, įsisteigusių kitos valstybės narės
teritorijoje, apribojimai steigti atstovybes, padalinius ar dukterines bendroves.
Įsisteigimo laisvė apima ir teisę imtis savarankiškai dirbančių asmenų veiklos bei ja verstis, taip pat steigti ir valdyti įmones, būtent – bendroves ar firmas,
apibūdintas 58 straipsnio antrojoje pastraipoje, tomis pačiomis sąlygomis, kurios
įsisteigimo šalies teisės aktuose yra nustatytos jos pačios subjektams, ir laikantis
kapitalui skirto skyriaus nuostatų.
53 STR AIPSNIS

Jei šioje Sutartyje nenumatyta kitaip, valstybės narės nenustato jokių naujų kitų valstybių subjektų įsisteigimo jų teritorijoje teisės apribojimų.
54 STR AIPSNIS

1. Iki pirmojo etapo pabaigos Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir
pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Asamblėja,
vieningai sudaro Bendrijoje egzistuojančių įsisteigimo laisvės apribojimų panaikinimo bendrąją programą. Komisija savo pasiūlymą Tarybai pateikia per pirmus
dvejus pirmojo etapo metus.
Programoje nustatomos bendros sąlygos, kuriomis įsisteigimo laisvės reikės siekti kiekvienoje veiklos rūšyje, visų pirma – šios laisvės siekimo etapai.
2. Siekdama įgyvendinti šią bendrąją programą arba, jei tokios programos nėra, siekdama baigti vieną įsisteigimo laisvės įtvirtinimo etapą tam tikros
rūšies veikloje, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Asamblėja, iki pirmojo etapo pabaigos vieningai, o vėliau – kvalifikuota balsų dauguma, leidžia direktyvas.
3. Taryba ir Komisija vykdo pagal pirmiau išdėstytas nuostatas joms tenkančias pareigas, visų pirma:
a) pirmenybę paprastai teikdamos tokioms veiklos rūšims, kurioms suteikta įsisteigimo laisvė ypač skatina gamybos ir prekybos plėtrą;
b) užtikrindamos valstybių narių kompetentingų institucijų glaudų bendradarbiavimą nustatant įvairių rūšių veiklos padėtį Bendrijoje;
c) panaikindamos bet kokias administracines procedūras ir praktiką, atsiradusią laikantis nacionalinių teisės aktų arba anksčiau tarp valstybių narių
sudarytų susitarimų, kurių nepanaikinus būtų trukdoma įsisteigimo laisvei;
d) užtikrindamos, kad vienos valstybės narės darbuotojai, samdomi kitos
valstybės narės teritorijoje, galėtų pasilikti toje teritorijoje ir imtis savarankiškai
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dirbančių asmenų veiklos, kai jie tenkina sąlygas, kurias būtų turėję tenkinti, jei
būtų atvykę į tą valstybę tuo metu, kai ketino imtis tokios veiklos;
e) leisdamos vienos valstybės narės nacionaliniams subjektams įsigyti ir
naudoti žemę bei pastatus, esančius kitos valstybės narės teritorijoje, jei tai neprieštarauja 39 straipsnio 2 dalyje nurodytiems principams;
f) kiekvienoje svarstomoje veiklos srityje palaipsniui naikindamos įsisteigimo laisvės apribojimus, taikomus atstovybių, padalinių arba dukterinių bendrovių steigimo valstybės narės teritorijoje sąlygoms, ir sąlygoms, kurių reikia laikytis, kad pagrindinės įmonės darbuotojams būtų leista eiti su tokių atstovybių,
padalinių arba dukterinių bendrovių valdymo ar priežiūra susijusias pareigas;
g) kiek būtina koordinuodamos apsaugos priemones, kurių valstybės narės
reikalauja iš bendrovių ar firmų, apibūdintų 58 straipsnio antrojoje pastraipoje,
imtis narių ir kitų asmenų interesams apsaugoti, ir siekdamos užtikrinto tokių
priemonių lygiavertiškumą Bendrijoje;
h) įsitikindamos, kad valstybių narių teikiama pagalba neiškreipia įsisteigimo sąlygų.
55 STR A IPSNIS

Veiklai, kuri bet kurioje valstybėje yra susijusi, nors ir laikinai, su viešosios
valdžios funkcijų vykdymu, šio skyriaus nuostatos netaikomos.
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali
nuspręsti, kad tam tikroms veiklos rūšims šio skyriaus nuostatos netaikomos.
56 STR AIPSNIS

1. Šio skyriaus nuostatos ir pagal jas taikomos priemonės neturi įtakos įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie numato kitokį užsienio subjektų traktavimą ir yra
pateisinami viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir jos sveikatos sumetimais,
nuostatams taikyti.
2. Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Asamblėja, vieningai spręsdama leidžia direktyvas pirmiau minėtoms įstatymų ir kitų teisės akų nustatytoms nuostatoms
koordinuoti. Tačiau pasibaigus antrajam etapui, Taryba, remdamasi Komisijos
pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma leidžia direktyvas toms nuostatoms, kurias visose valstybėse narėse įtvirtina kiti teisės aktai, koordinuoti.
57 ST R A IPSNIS

1. Kad būtų lengviau asmenims imtis veiklos ir verstis ja kaip savarankiškai
dirbantiems asmenims, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsul-
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tavusi su Asamblėja, per pirmąjį etapą vieningai, vėliau – kvalifikuota balsų dauguma, leidžia direktyvas dėl diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias kvalifikacijas
įrodančių dokumentų abipusio pripažinimo.
2. Tuo pačiu tikslu iki pereinamojo laikotarpio pabaigos Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Asamblėja, išleidžia direktyvas,
skirtas koordinuoti valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas dėl galimybių imtis veiklos ir ja verstis kaip savarankiškai dirbantiems asmenims. Balsų
vieningumo reikalaujama sprendžiant klausimus, kuriuos bent vienoje valstybėje narėje reglamentuoja teisės aktai ir imantis santaupų apsaugos priemonių,
visų pirma susijusių su kreditų teikimu ir vertimusi bankininkystės veikla, bei
sąlygomis, įvairiose valstybėse narėse reglamentuojančiomis medikų, giminiškų
profesijų ir farmacininkų veiklą. Kitais atvejais per pirmąjį etapą Taryba sprendžia vieningai, o vėliau – kvalifikuota balsų dauguma.
3. Laipsniškas apribojimų medikams, giminiškoms profesijoms ir farmacininkams panaikinimas priklauso nuo to, kaip įvairiose valstybėse narėse bus
koordinuojamos jų profesinės veiklos sąlygos.
58 STR AIPSNIS

Bendrovės arba firmos, įkurtos pagal valstybės narės teisę ir Bendrijoje
turinčios savo registruotas buveines, centrinę administraciją ar pagrindinę verslo
vietą, šiame skyriuje prilyginamos tos valstybės narės pilietybę turintiems fiziniams asmenims.
„Bendrovės arba firmos“ – tai bendrovės arba firmos, kurios veikia pagal
civilinę ar komercinę teisę, įskaitant kooperatyvus ir kitus pagal viešąją ar privatinę teisę veikiančius juridinius asmenis, išskyrus nesiekiančius pelno.

3 SKYRIUS

PA SL AUGOS
59 STR AIPSNIS

Pagal toliau išdėstytas nuostatas Bendrijoje uždraudžiami laisvės teikti
paslaugas apribojimai, taikomi valstybių narių nacionaliniams subjektams, kurie yra įsisteigę kitoje Bendrijos valstybėje negu valstybė, kurios subjektu yra
asmuo, kuriam tos paslaugos teikiamos, pereinamuoju laikotarpiu palaipsniui
panaikinami.

38

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir spręsdama vieningai, šio skyriaus nuostatas gali taikyti ir paslaugas teikiantiems trečiosios šalies piliečiams,
įsisteigusiems Bendrijoje.
60 STR AIPSNIS

Pagal šią Sutartį „paslaugos“ – tai tokios paslaugos, kurios paprastai yra teikiamos už užmokestį ir kurių nereglamentuoja nuostatos dėl prekių, kapitalo ir
asmenų judėjimo laisvės.
„Paslaugas“ sudaro:
a) pramoninio pobūdžio veikla;
b) komercinio pobūdžio veikla;
c) amatininkų veikla;
d) laisvųjų profesijų veikla.
Nepažeidžiant įsiteigimo teisei skirto skyriaus nuostatų, paslaugą teikiantis asmuo, kad galėtų ją teikti, gali laikinai savo veikla verstis toje šalyje, kur
paslauga teikiama, tomis pačiomis sąlygomis, kurias toji šalis taiko savo nacionaliniams subjektams.
61 STR A IPSNIS

1. Laisvę teikti paslaugas transporto srityje reglamentuoja transportui
skirtos antraštinės dalies nuostatos.
2. Bankų ir draudimo paslaugų, susijusių su kapitalo judėjimu, liberalizavimas turi būti derinamas su laipsnišku kapitalo judėjimo liberalizavimu.
62 STR AIPSNIS

Jei šioje Sutartyje nenumatyta kitaip, valstybės narės nenustato jokių naujų apribojimų laisvei teikti paslaugas, kuri pagal šios Sutarties nuostatas jos įsigaliojimo metu jau yra faktiškai pasiekta.
63 STR AIPSNIS

1. Iki pirmojo etapo pabaigos Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir
pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Asamblėja,
vieningai sudaro Bendrijoje egzistuojančių laisvės teikti paslaugas apibojimų pa-
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naikinimo bendrąją programą. Komisija savo pasiūlymą Tarybai pateikia per pirmus dvejus pirmojo etapo metus.
Programoje nustatomos kiekvienos paslaugų rūšies liberalizavimo bendros
sąlygos ir etapai.
2. Siekdama įgyvendinti šią bendrąją programą arba, jei tokios programos
nėra, siekdama baigti vieną konkrečios paslaugos liberalizavimo etapą, Taryba,
remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetu bei Asamblėja, iki pirmojo etapo pabaigos vieningai, o vėliau –
kvalifikuota balsų dauguma, leidžia direktyvas.
3. Pasiūlymai ir sprendimai, minimi 1 ir 2 dalyse, paprastai pirmiausia yra
susiję su paslaugomis, kurios daro tiesioginį poveikį gamybos sąnaudoms arba
kurių liberalizavimas padeda skatinti prekybą prekėmis.
64 STR AIPSNIS

Jei valstybių narių bendra ekonominė padėtis ir atitinkamo sektoriaus padėtis leidžia, valstybės narės pareiškia esančios pasirengusios paslaugas liberalizuoti
labiau, negu įpareigoja direktyvos, išleistos įgyvendinant 63 straipsnio 2 dalį.
Šiuo tikslu Komisija atitinkamoms valstybėms narėms teikia rekomendacijas.
65 STR AIPSNIS

Kol laisvės teikti paslaugas apribojimai dar nepanaikinti, valstybės narės
tuos apribojimus taiko visiems 59 straipsnio pirmojoje pastraipoje apibūdintiems paslaugų teikėjams, nedarydamos jokio skirtumo dėl priklausymo vienai
ar kitai valstybei arba dėl gyvenamosios vietos.
66 STR AIPSNIS

Šio skyriaus reglamentuojamiems klausimams taikomos 55–58 straipsnių
nuostatos.
4 SKYRIUS

K A PI TA L A S
67 STR AIPSNIS

1. Pereinamuoju laikotarpiu ir tiek, kiek reikia, užtikrinti, kad bendroji
rinka tinkamai veiktų, valstybės narės palaipsniui naikina tarpusavyje taikomus
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kapitalo, priklausančio valstybėse narėse gyvenantiems asmenims, judėjimo apribojimus, taip pat bet kokią diskriminaciją dėl šalių pilietybės ar gyvenamosios
vietos arba dėl vietos, kurioje kapitalas yra investuotas.
2. Ne vėliau kaip iki pirmojo etapo pabaigos panaikinami visi einamųjų
mokėjimų, susijusių su kapitalo judėjimu tarp valstybių narių, apribojimai.
68 STR AIPSNIS

1. Spręsdamos šiame skyriuje nagrinėjamus klausimus, valstybės narės kuo
liberaliau išduoda tokius leidimus valiutos keitimo operacijoms vykdyti, kokie
šiai Sutarčiai įsigaliojus vis dar yra būtini.
2. Kapitalo rinką ir kreditų sistemą reglamentuojančias vidaus taisykles
pagal šio skyriaus nuostatas liberalizuotam kapitalo judėjimui valstybės narės
taiko be jokios diskriminacijos.
3. Paskolas, skirtas valstybei narei ar jos teritorijoje esančioms regioninėms
ar vietos valdžios institucijoms tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti, teikti ir naudoti kitose valstybėse narėse galima tik suinteresuotoms valstybėms susitarus. Ši
nuostata netrukdo įgyvendinti Protokolo dėl Europos investicijų banko statuto 22
straipsnio.
69 STR AIPSNIS

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kuri šiuo tikslu konsultuojasi su
105 straipsnyje nurodytu Pinigų komitetu, per pirmuosius du etapus vieningai,
o vėliau – kvalifikuota balsų dauguma, leidžia direktyvas, būtinas 67 straipsnio
nuostatoms laipsniškai įgyvendinti.
70 STR A IPSNIS

1. Komisija Tarybai siūlo priemones, skirtas laipsniškam valstybių narių
valiutų keitimo politikos koordinavimui ryšium su kapitalo judėjimu tarp šių
valstybių ir trečiųjų šalių. Šiuo tikslu Taryba vieningai leidžia direktyvas. Ji stengiasi pasiekti kuo aukštesnį liberalizavimo lygį.
2. Jei priemonėmis, kurių imamasi pagal šio straipsnio 1 dalį, nepavyksta
panaikinti valstybių narių valiutų keitimo taisyklių skirtumų, ir jei dėl tokių
skirtumų kurioje nors valstybėje narėje gyvenantys asmenys, norėdami išvengti
kurios nors valstybės narės taisyklių, taikomų kapitalo judėjimui į arba iš trečiųjų
šalių, turėtų naudotis laisvesnėmis pervedimo galimybėmis Bendrijoje, kaip nu-
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matyta 67 straipsnyje, toji valstybė, pasikonsultavusi su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija, gali imtis atitinkamų priemonių tokiems sunkumams įveikti.
Tarybai nustačius, kad tokios priemonės laisvą kapitalo judėjimą Bendrijoje
varžo labiau, nei yra būtina minėtiems sunkumams įveikti, ji, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti, kad atitinkama valstybė narė pakeistų ar panaikintų tokias priemones.
71 STR A IPSNIS

Valstybės narės stengiasi nenustatyti Bendrijoje jokių naujų valiutų keitimo apribojimų, kurie darytų poveikį kapitalo judėjimui ir su tokiu judėjimu
susijusiems einamiesiems mokėjimams, bei negriežtinti esamų taisyklių.
Jei valstybių narių bendra ekonominė padėtis, ypač jų mokėjimų balanso
padėtis leidžia, jos pareiškia esančios pasirengusios liberalizuoti kapitalą labiau
negu numatyta pirmiau išdėstytuose straipsniuose.
Komisija, pasikonsultavusi su Pinigų komitetu, gali valstybėms narėms
šiuo klausimu teikti rekomendacijas.
72 STR AIPSNIS

Valstybės narės nuolat praneša Komisijai apie visą joms žinomą kapitalo
judėjimą į trečiąsias šalis ir iš jų. Komisija valstybėms narėms šiuo klausimu gali
teikti pastabas, kurias mano esant reikalingas.
73 STR AIPSNIS

1. Jei dėl kapitalo judėjimo kurioje nors valstybėje narėje sutrinka kapitalo
rinkos veikimas, Komisija, pasikonsultavusi su Pinigų komitetu, leidžia tokiai
valstybei imtis apsaugos priemonių kapitalo judėjimo srityje ir nustato jų taikymo sąlygas bei detales.
Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali tokį leidimą panaikinti ir keisti
pirmiau minėtas sąlygas bei detales.
2. Tačiau sunkumų patirianti valstybė narė gali dėl priežasčių, susijusių su
slaptumu ir skuba, prireikus pati imtis pirmiau minėtų priemonių. Komisijai ir
kitoms valstybėms narėms apie tokias priemones pranešama ne vėliau kaip prieš
joms įsigaliojant. Tokiu atveju Komisija, pasikonsultavusi su Pinigų komitetu, gali
nuspręsti, kad atitinkama valstybė narė pakeistų ar panaikintų tokias priemones.
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I V A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
TR ANSPORTAS

74 S T R A I P S N I S

Šios Sutarties tikslų šioje antraštinėje dalyje reglamentuojamais klausimais
valstybės narės siekia vykdydamos bendrą transporto politiką.
75 ST R A IPSNIS

1. Siekdama įgyvendinti 74 straipsnį ir atsižvelgdama į transporto ypatumus, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, pasikonsultavusi su Ekonomikos
ir socialinių reikalų komitetu bei Asamblėja, iki antrojo etapo pabaigos vieningai, o vėliau – kvalifikuota balsų dauguma, nustato:
a) bendras taisykles, taikomas tarptautiniam transportui, vykstančiam į
valstybės narės teritoriją ar iš jos arba vykstančiam per vienos ar keleto valstybių
narių teritoriją;
b) sąlygas, kuriomis vežėjai nerezidentai gali valstybėje narėje teikti transporto paslaugas;
c) kitas atitinkamas nuostatas.
2. 1 dalies a ir b punktuose nurodytos nuostatos įtvirtinamos pereinamuoju laikotarpiu.
3. Tais atvejais, kai, taikant su transporto reguliavimo sistemos principais
siejamas nuostatas, galėtų būti padaryta didelė įtaka gyvenimo lygiui bei užimtumui tam tikrose srityse ir transporto įrangos eksploatacijai, Taryba, nukrypdama nuo 1 dalyje nurodytos tvarkos, tokias nuostatas priima vieningai spręsdama.
Tai darydama Taryba atsižvelgia į poreikį prisiderinti prie ekonominės plėtros,
susijusios su bendrosios rinkos kūrimu.
76 ST R A IPSN IS

Kol nebus priimtos 75 straipsnio 1 dalyje minėtos nuostatos, jokia valstybė
narė be vieningo Tarybos pritarimo negali įvairių nuostatų, reglamentuojančių
šią sritį šios Sutarties įsigaliojimo metu, keisti taip, kad kitų valstybių narių vežėjams jos būtų tiesiogiai ar netiesiogiai mažiau palankios nei nacionaliniams
vežėjams.
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77 STR AIPSNIS

Valstybės pagalba yra suderinama su šia Sutartimi, jei ji skirta transporto
koordinavimo reikmėms arba jei ji kompensuoja tam tikrus įsipareigojimus, siejamus su viešosios paslaugos sąvoka.
78 STR A IPSNIS

Pagal šią Sutartį imantis bet kurių priemonių, susijusių su transporto įkainiais ir gabenimo sąlygomis, atsižvelgiama į vežėjų ekonominę padėtį.
79 STR AIPSNIS

1. Ne vėliau kaip iki antrojo etapo pabaigos transporto srityje Bendrijoje
panaikinama bet kokia diskriminacija, pasireiškianti tuo, kad vežėjai už tų pačių
prekių gabenimą tais pačiais maršrutais taiko skirtingus transporto įkainius ir
nustato skirtingas sąlygas vien dėl gabenamų prekių kilmės ar paskirties šalies.
2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos nekliudo Tarybai imtis kitų priemonių
pagal 75 straipsnio 1 dalį.
3. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, kvalifikuota balsų dauguma per dvejus metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo nustato šio straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimo taisykles.
Taryba gali visų pirma priimti būtinas nuostatas, kad Bendrijos institucijos
galėtų užtikrinti, jog bus laikomasi šio straipsnio 1 dalyje nustatytos taisyklės ir
vartotojai galės naudotis visais jos teikiamais pranašumais.
4. Komisija savo iniciatyva ar kurios nors valstybės prašymu tiria šio
straipsnio 1 dalyje minimos diskriminacijos atvejus ir, pasikonsultavusi su atitinkama valstybe nare, priima būtinus sprendimus vadovaudamasi taisyklėmis,
priimtomis pagal šio straipsnio 3 dalies nuostatas.
80 STR AIPSNIS

1. Nuo antrojo etapo pradžios visoms valstybėms narėms draudžiama
Bendrijoje atliekamoms transporto operacijoms taikyti įkainius ir sąlygas, susijusias su kokiu nors paramos ir apsaugos elementu, iš kurių galėtų turėti naudos
viena ar kelios konkrečios įmonės ar pramonės šakos, išskyrus atvejus, kai gaunamas Komisijos leidimas.
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2. Komisija savo iniciatyva ar kurios nors valstybės narės prašymu tiria šio
straipsnio 1 dalyje paminėtus įkainius ir sąlygas, ypač atsižvelgdama, viena vertus, į atitinkamos regioninės ekonominės politikos reikalavimus, nepakankamai
išsivysčiusių regionų poreikius ir politinių aplinkybių smarkiai veikiamų regionų
problemas, o antra vertus, į tokių įkainių ir sąlygų padarinius įvairių transporto
rūšių konkurencijai.
Pasikonsultavusi su atitinkama valstybe nare, Komisija priima reikiamus
sprendimus.
3. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas tarifams, nustatytiems konkurencijai skatinti.
81 ST R A I PSN IS

Be transporto įkainių, vežėjo nustatomi mokesčiai arba rinkliavos už gabenimą per sienas neturi būti per daug dideli, palyginti su tokio gabenimo realiosiomis išlaidomis.
Valstybės narės stengiasi tokias išlaidas palaipsniui mažinti.
Komisija gali teikti valstybėms narėms rekomendacijas dėl šio straipsnio
įgyvendinimo.
82 STR AIPSNIS

Šios antraštinės dalies nuostatos netrukdo taikyti Vokietijos Federacinės
Respublikos numatytų priemonių, kurios yra reikalingos tam tikruose Federacinės
Respublikos regionuose dėl Vokietijos padalijimo atsiradusioms nepalankioms
ekonominėms sąlygoms kompensuoti.
83 STR AIPSNIS

Prie Komisijos iš valstybių narių vyriausybių paskirtų ekspertų sudaromas
patariamasis komitetas. Komisija savo nuožiūra konsultuojasi su šiuo komitetu
transporto klausimais nepažeisdama Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
Transporto skyriaus kompetencijos.
84 STR AIPSNIS

1. Šios antraštinės dalies nuostatos taikomos geležinkelių, kelių ir vidaus
vandens kelių transportui.
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2. Taryba vieningai gali nuspręsti, ar reikia priimti atitinkamas jūrų ir oro
transporto nuostatas ir kokiu mastu bei kokia tvarka tai daryti.

III DA L IS
BE N DR I JOS POL I T IK A
I A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
BENDROSIOS TAISYKLĖS
1 SKYRIUS

KON K UR E NCI JOS TA ISY K L ĖS
1 SKIRSNIS
ĮMONĖMS TAIKOMOS TAISYKLĖS

85 STR AIPSNIS

1. Kaip nesuderinami su bendrąja rinka yra draudžiami: visi įmonių susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir suderinti veiksmai, kurie gali paveikti
valstybių narių tarpusavio prekybą ir kurių tikslas ar poveikis yra konkurencijos
trukdymas, ribojimas arba iškraipymas bendrojoje rinkoje, būtent tie, kuriais:
a) tiesiogiai ar netiesiogiai nustatomos pirkimo ar pardavimo kainos arba
kokios nors kitos prekybos sąlygas;
b) ribojama arba kontroliuojama gamyba, rinkos, technikos raida arba investicijos;
c) dalijamasi rinkomis arba tiekimo šaltiniais;
d) lygiaverčiams sandoriams su kitais prekybos partneriais taikomos nevienodos sąlygos, dėl ko jie patenka į konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį;
e) sutartys sudaromos tik kitoms šalims priimant papildomus įsipareigojimus, kurių pobūdis arba komercinė paskirtis neturi nieko bendra su tokiu sutarčių dalyku.
2. Visi pagal šį straipsnį draudžiami susitarimai arba sprendimai savaime
yra niekiniai.
3. Tačiau šio straipsnio 1 dalies nuostatas gali būti paskelbtos netaikytinomis:
– įmonių susitarimams ar tokių susitarimų rūšims;
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– įmonių asociacijų sprendimams arba tokių sprendimų rūšims;
– suderintiems veiksmams arba tokių veiksmų rūšims,
kurie padeda tobulinti prekių gamybą ir paskirstymą arba skatinti technikos ir ekonomikos pažangą, kartu sudarydami sąlygas vartotojams sąžiningai
dalytis gaunama nauda, ir kurie:
a) atitinkamoms įmonėms nenustato jokių apribojimų, nebūtinų šiems tikslams pasiekti;
b) nesuteikia tokioms įmonėms galimybės panaikinti konkurenciją didelei
atitinkamų produktų daliai.
86 STR AIPSNIS

Kaip nesuderinamas su bendrąja rinka draudžiamas bet koks vienos ar keleto įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi bendrojoje rinkoje arba
didelėje jos dalyje, galintis paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą.
Toks piktnaudžiavimas konkrečiai gali būti:
a) nesąžiningų pirkimo ar pardavimo kainų arba kokių nors kitų nesąžiningų prekybos sąlygų tiesioginis ar netiesioginis nustatymas;
b) gamybos, rinkų arba technikos raidos ribojimas pažeidžiant vartotojų
interesus;
c) nevienodų sąlygų taikymas lygiaverčiams sandoriams su kitais prekybos
partneriais, dėl ko jie patenka į konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį;
d) vertimas sudaryti sutartis kitoms šalims prisiimant papildomus įsipareigojimus, kurių pobūdis ir komercinė paskirtis neturi nieko bendra su tokių
sutarčių dalyku.
87 STR A IPSNIS

1. Per trejus metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Asamblėja, vieningai priima atitinkamus reglamentus arba direktyvas dėl 85 ir 86 straipsniuose išdėstytų principų
įgyvendinimo.
Jei tokie aktai per nurodytą laiką nepriimami, juos, remdamasi Komisijos
pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Asamblėja, kvalifikuota balsų dauguma priima
Taryba.
2. Šio straipsnio 1 dalyje minėtų reglamentų ir direktyvų paskirtis gali
būti tokia:
a) numatant vienkartines ir reguliariai mokamas baudas užtikrinti, kad būtų laikomasi 85 straipsnio 1 dalyje ir 86 straipsnyje nurodytų draudimų;
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b) nustatyti 85 straipsnio 3 dalies taikymo išsamias taisykles atsižvelgiant
į tai, kad būtina užtikrinti veiksmingą priežiūrą ir kiek įmanoma supaprastinti
administravimą;
c) prireikus apibrėžti 85 ir 86 straipsnių nuostatų taikymo įvairiose ūkio
šakose sritį;
d) apibrėžti atitinkamas Komisijos ir Teisingumo Teismo funkcijas taikant
šioje straipsnio dalyje išdėstytas nuostatas;
e) nustatyti nacionalinių įstatymų ir šio skirsnio nuostatų arba pagal šį
straipsnį priimtų nuostatų sąsajas.
88 STR AIPSNIS

Kol įsigalios pagal 87 straipsnį priimtos nuostatos, susitarimų, sprendimų
ir suderintų veiksmų leistinumo ir piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi bendrojoje rinkoje klausimus valstybių narių valdžios institucijos sprendžia pagal savo
šalies teisės aktus ir 85 straipsnio, ypač jo 3 dalies, bei 86 straipsnio nuostatas.
89 STR AIPSNIS

1. Nepažeisdama 88 straipsnio nuostatų, Komisija vos pradėjusi eiti savo
pareigas užtikrina, kad būtų taikomi 85 ir 86 straipsniuose nustatyti principai. Valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva ir bendradarbiaudama su jai
padedančioms valstybių narių kompetentingomis institucijomis Komisija tiria
įtariamus šių principų pažeidimus. Nustačiusi padarytą pažeidimą, ji siūlo atitinkamas priemones jam pašalinti.
2. Jei pažeidimas nepašalinimas, Komisija tokį principų pažeidimą fiksuoja
motyvuotu sprendimu. Komisija gali paskelbti savo sprendimą ir įpareigoti valstybes nares imtis padėčiai ištaisyti reikalingų priemonių, kurių sąlygas ir detales
ji nustato.
90 STR AIPSNIS

1. Valstybės įmonėms bei įmonėms, kurioms valstybės narės suteikia specialias arba išimtines teises, valstybės narės nepriima naujų teisės aktų ir nepalieka galiojančiųjų, prieštaraujančių šioje Sutartyje nurodytoms taisyklėms, ypač
toms taisyklėms, kurios yra nustatytos 7 straipsnyje ir 85–94 straipsniuose.
2. Įmonėms, kurioms yra patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, arba pajamų gaunančioms monopolinėms įmonėms, šioje Sutartyje nu-
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statytos taisyklės, ypač konkurencijos taisyklės, yra taikomos, jei jų taikymas
nei teisiškai, nei faktiškai netrukdo atlikti joms patikėtų specialių uždavinių.
Prekybos plėtojimui neturi būti daroma tokio poveikio, kuris prieštarautų Bendrijos interesams.
3. Komisija užtikrina šio straipsnio nuostatų taikymą ir prireikus išleidžia
valstybėms narėms skirtas atitinkamas direktyvas arba priima sprendimus.

2 SKIRSNIS
DEMPINGAS

91 ST R A I PSN IS

1. Jei pereinamuoju laikotarpiu valstybės narės ar kurios nors kitos suinteresuotos šalies prašymu Komisija nustato, kad bendrojoje rinkoje vykdomas
dempingas, siekdama tai nutraukti, ji teikia dempingą vykdančiam asmeniui ar
asmenims rekomendacijas.
Jei dempingas nenutraukiamas, Komisija leidžia dėl to nukentėjusiai valstybei narei imtis apsaugos priemonių ir nustato jų taikymo sąlygas ir detales.
2. Iškart įsigaliojus šiai Sutarčiai, vienos valstybės narės kilmės ar į laisvą
apyvartą išleistus gaminius, eksportuotus į kitą valstybę narę, įvežant atgal priimami į pirmiau minėtos valstybės teritoriją netaikant jokių muitų, kiekybinių
apribojimų ar lygiaverčio poveikio priemonių. Komisija nustato atitinkamas šios
dalies taikymo taisykles.

3 SKIRSNIS
VALSTYBIŲ TEIKIAMA PAGALBA

92 STR AIPSNIS

1. Išskyrus tuos atvejus, kai ši Sutartis nustato kitaip, valstybės narės arba
iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama
tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba
gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji daro įtaką valstybių
narių tarpusavio prekybai.
2. Bendrajai rinkai neprieštarauja:
a) socialinio pobūdžio pagalba individualiems vartotojams, jei ji yra teikiama nediskriminuojant atitinkamų gaminių dėl jų kilmės;
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b) pagalba gaivalinių nelaimių ar kitų ypatingų įvykių padarytai žalai atitaisyti;
c) pagalba, teikiama tam tikrų Vokietijos Federacinės Respublikos regionų,
patyrusių žalą dėl Vokietijos padalijimo, ūkiui, jei tokia pagalba reikalinga dėl
padalijimo atsiradusiam ekonominiam atsilikimui kompensuoti.
3. Bendrajai rinkai neprieštaraujančia gali būtų laikoma:
a) pagalba, skirta regionų, kuriuose yra neįprastai žemas gyvenimo lygis
arba didelis nedarbas, ekonominei plėtrai skatinti;
b) pagalba, skirta bendriems Europos interesams svarbių projektų vykdymui skatinti arba kurios nors valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams
atitaisyti;
c) pagalba, skirta tam tikros ekonominės veiklos rūšių arba tam tikrų regionų ekonomikos sričių plėtrai skatinti, jei ji netrikdo prekybos sąlygų taip,
kad prieštarautų bendram interesui. Tačiau 1957 m. sausio 1 d. laivų statybai
teikiama pagalba, kuria siekiama tik kompensuoti muitų apsaugos nebuvimą,
palaipsniui mažinama tokiomis pat sąlygomis, kokios yra taikomos muitų panaikinimui, laikantis šio Sutarties nuostatų dėl bendros prekybos politikos, taikomos trečiosioms šalims;
d) kitos pagalbos rūšys, kurios gali būti nurodytos Tarybos sprendimuose,
priimtuose kvalifikuota balsų dauguma remiantis Komisijos pasiūlymu.
93 STR AIPSNIS

1. Komisija kartu su valstybėmis narėmis nuolat kontroliuoja visas tose
valstybėse esamas pagalbos sistemas. Valstybėms narėms ji siūlo atitinkamas
priemones, reikalingas bendrajai rinkai palaipsniui plėtoti ir jai veikti.
2. Jei, paprašiusi suinteresuotas šalis pateikti savo pastabas, Komisija nustato, jog tam tikra valstybės ar iš jos išteklių teikiama pagalba yra pagal 92 straipsnį
nesuderinama su bendrąja rinka arba kad tokia pagalba netinkamai naudojama,
ji priima sprendimą, reikalaujantį, kad atitinkama valstybė narė per Komisijos
nustatytą laiką tokią pagalbą panaikintų ar pakeistų.
Jei atitinkama valstybė narė per nustatytą laiką neįvykdo tokio sprendimo,
Komisija ar kita suinteresuota valstybė, nukrypdama nuo 169 ir 170 straipsnių
nuostatų, gali šį klausimą perduoti tiesiogiai Teisingumo Teismui.
Kurios nors valstybės narės prašymu Taryba, nukrypdama nuo 92 straipsnio nuostatų arba 94 straipsnyje numatytų reglamentų, gali vieningai nuspręsti,
kad tam tikra tos valstybės teikiama ar teiktina pagalba neprieštarauja bendrajai rinkai, jei toks sprendimas pateisinamas išimtinėmis aplinkybėmis. Jei dėl
paminėtos pagalbos Komisija jau yra pradėjusi šios dalies pirmojoje pastraipoje
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nurodytą procedūrą, atitinkamai valstybei pateikus Tarybai prašymą toji procedūra sustabdoma, kol Taryba pareiškia savo požiūrį.
Tačiau jei Taryba per tris mėnesius po tokio prašymo pateikimo savo požiūrio nepareiškia, sprendimą priima Komisija.
3. Apie visus ketinimus suteikti ar pakeisti pagalbą Komisija turi būti laiku
informuojama, kad ji galėtų pateikti savo pastabas. Jei Komisija mano, kad tokie
ketinimai pagal 92 straipsnį yra nesuderinami su bendrąja rinka, ji nedelsdama
pradeda šio straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą. Atitinkama valstybė narė savo
pasiūlytų priemonių neįgyvendina tol, kol nepriimamas galutinis sprendimas.
94 STR AIPSNIS

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali
priimti atitinkamus 92 ir 93 straipsnių taikymo reglamentus ir konkrečiai nustatyti 93 straipsnio 3 dalies taikymo sąlygas bei pagalbos kategorijas, kurioms
ši tvarka netaikoma.

2 SKYRIUS

MOK ESČIŲ N UOSTATOS
95 STR AIPSNIS

Jokia valstybė narė tiesiogiai ar netiesiogiai neapmokestina kitų valstybių
narių gaminių jokiais savo vidaus mokesčiais, didesniais už tuos, kuriais ji tiesiogiai ar netiesiogiai apmokestina panašius vietos gaminius.
Be to, jokia valstybė narė neapmokestina kitų valstybių narių gaminių tokio pobūdžio vidaus mokesčiais, kurie suteiktų netiesioginę apsaugą kitiems gaminiams.
Ne vėliau kaip iki antrojo etapo pradžios valstybės narės panaikina arba
pakeičia visas šios Sutarties įsigaliojimo metu egzistuojančias nuostatas, kurios
prieštarauja pirmiau nurodytoms taisyklėms.
96 STR AIPSNIS

Eksportuojant gaminius į kitos valstybės narės teritoriją, grąžinami vidaus
mokesčiai neviršija vidaus mokesčių, kuriais jie buvo tiesiogiai ar netiesiogiai
apmokestinti.
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97 ST R A IPSNIS

Valstybė narė, kuri ima apyvartos mokestį, apskaičiuotą pagal daugiapakopę kaupiamąją sistemą, importuotoms prekėms taikydama vidaus mokesčius
ir grąžindama mokesčius, sumokėtus už eksportuotas prekes gali konkretiems
gaminiams ar gaminių grupėms nustatyti vidutines normas, jei bus laikomasi 95
ir 96 straipsniuose nustatytų principų.
Jei valstybės narės nustatytos vidutinės normos neatitinka tokių principų,
Komisija tokiai valstybei išleidžia atitinkamas direktyvas arba priima sprendimus.
98 STR AIPSNIS

Taikant kitokius mokesčius negu apyvartos mokesčiai, akcizas ar kitos netiesioginio apmokestinimo formos, negalima grąžinti už eksportą į kitas valstybes nares sumokėtų mokesčių ar nuo jų atleisti ir skirti kompensacinius mokesčius iš kitų valstybių narių importuojamoms prekėms, išskyrus atvejus, kai
numatytas priemones ribotam laikui iš anksto Komisijos pasiūlymu kvalifikuota
balsų dauguma yra patvirtinusi Taryba.
99 STR AIPSNIS

Komisija svarsto, kaip atsižvelgiant į bendrosios rinkos interesus būtų galima suderinti apyvartos mokesčius, akcizą ir kitas netiesioginio apmokestinimo
formas, įskaitant valstybių narių tarpusavio prekyboje taikomas išlyginamąsias
priemones reglamentuojančius valstybių narių teisės aktus.
Komisija teikia pasiūlymus Tarybai, kuri sprendžia vieningai nepažeisdama 100 ir 101 straipsnių nuostatų.

3 SKYRIUS

T EISĖS A K T Ų SUDER I N I M A S
10 0 ST R A I PSN IS

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, vieningai leidžia direktyvas dėl
tų valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, turinčių tiesioginę įtaką
bendrosios rinkos kūrimui ar veikimui, suderinimo.
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Jei, norint įgyvendinti direktyvas, reikia keisti vienos ar kelių valstybių
narių teisės aktus, konsultuojamasi su Asamblėja bei Ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetu.
101 ST R A I PSN IS

Nustačiusi, kad valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų skirtumai iškraipo konkurencijos sąlygas bendrojoje rinkoje ir kad tą iškraipymą reikia pašalinti, Komisija pradeda konsultacijas su atitinkamomis valstybėmis narėmis.
Jei per tokias konsultacijas nesusitariama, kaip tą iškraipymą pašalinti,
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, per pirmąjį etapą vieningai, o vėliau –
kvalifikuota balsų dauguma, leidžia šiam tikslui būtinas direktyvas. Komisija ir
Taryba gali imtis bet kurių kitų šioje Sutartyje numatytų priemonių.
102 ST R A I PSN IS

1. Jei būtų priežasčių manyti, kad kokios nors įstatymų ir kitų teisės aktų
nuostatos priėmimas ar pakeitimas gali sukelti 101 straipsnyje apibūdintą iškraipymą, valstybė narė, norėdama imtis tokių veiksmų, konsultuojasi su Komisija.
Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, atitinkamoms valstybėms
rekomenduoja tokias priemones, kurios padėtų išvengti šio iškraipymo.
2. Jei valstybė, kuri nori priimti ar pakeisti nacionalines nuostatas, nesilaiko Komisijos pateiktos jai rekomendacijos, kitos valstybės narės neprivalo
dėl to pagal 101 straipsnį keisti savo nacionalinių nuostatų, kad pašalintų tokį
iškraipymą. Jei valstybės narės, kuri ignoravo Komisijos rekomendaciją, sukeltas
iškraipymas daro žalą tik jai pačiai, 101 straipsnio nuostatos netaikomos.

II A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
EKONOMINĖ POLITIK A
1 SKYRIUS

EKONOM I N Ė POL I T IK A
10 3 ST R A I PSN IS

1. Valstybės narės savo konjunktūrinę politiką vertina kaip bendro intereso reikalą. Jos konsultuojasi tarpusavyje ir su Komisija dėl priemonių, kurių
reikės imtis atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes.
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2. Nepažeisdama jokios šioje Sutartyje nustatytos tvarkos, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali vieningai nuspręsti dėl esamai padėčiai tinkamų
priemonių.
3. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma
prireikus leidžia direktyvas, būtinas šio straipsnio 2 dalyje numatytoms priemonėms taikyti.
4. Šiame straipsnyje numatyta tvarka taip pat taikoma, jei kyla sunkumų
dėl tam tikrų prekių tiekimo.

2 SKYRIUS

MOK Ė JI M Ų BA L A NSA S
10 4 ST R A I PSN IS

Kiekviena valstybė narė vykdo tokią ekonominę politiką, kuri garantuotų
jos bendro mokėjimų balanso pusiausvyrą, išlaikytų pasitikėjimą jos valiuta ir
kartu užtikrintų aukštą užimtumo lygį ir kainų stabilumą.
10 5 ST R A I PSN IS

1. Norėdamos sudaryti sąlygas 104 straipsnyje minimiems tikslams pasiekti, valstybės narės koordinuoja savo ekonominės politikos kryptis. Šiuo tikslu jos užtikrina, kad bendradarbiautų jų atitinkami administracijos padaliniai ir
jų centriniai bankai.
Komisija Tarybai pateikia rekomendacijas, kaip siekti tokio bendradarbiavimo.
2. Siekiant skatinti visapusišką valstybių narių pinigų politikos koordinavimą, koks reikalingas vidaus rinkai veikti, įsteigiamas patariamąją funkciją atliekantis Pinigų komitetas. Jam keliami šie uždaviniai:
– tirti ir vertinti valstybių narių ir Bendrijos pinigų ir finansinę padėtį bei
valstybių narių bendrąją mokėjimų sistemą ir apie jas reguliariai pranešti Tarybai
ir Komisijai;
– Tarybos ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva rengti ir pateikti
šioms institucijoms nuomones.
Kiekviena valstybė narė ir Komisija skiria po du Pinigų komiteto narius.
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10 6 ST R A I PSN IS

1. Kiekviena valstybė narė įsipareigoja oficialiai leisti valstybės narės, kurioje yra kreditoriaus ar naudos gavėjo gyvenamoji vieta, valiuta atlikti mokėjimus, susijusius su prekių, paslaugų ar kapitalo judėjimu, ir kapitalo bei darbo
užmokesčio pervedimus tokiu mastu, kokiu pagal šią Sutartį tarp valstybių narių
buvo liberalizuotas prekių, paslaugų, kapitalo ir asmenų judėjimas.
Jei valstybių narių bendra ekonominė padėtis, ypač jų mokėjimų balanso padėtis, leidžia, valstybės narės pareiškia esančios pasirengusios liberalizuoti
mokėjimus labiau, negu numatyta pirmiau išdėstytoje pastraipoje.
2. Kai prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimą riboja tik su jais susijusių mokėjimų apribojimai, šie apribojimai palaipsniui naikinami mutatis mutandis taikant
skyrių, susijusių su kiekybinių apribojimų panaikinimu, paslaugų liberalizavimu
ir laisvu kapitalo judėjimu, nuostatas.
3. Valstybės narės įsipareigoja nenustatyti tarpusavyje jokių naujų apribojimų pervedimams, susijusiems su šios Sutarties III priede išvardytais nematomais sandoriais.
Esami apribojimai palaipsniui panaikinami pagal 63–65 straipsnių nuostatas, jei tokio panaikinimo nereglamentuoja šio straipsnio 1 ir 2 dalių arba su
laisvu kapitalo judėjimui susijusio skyriaus nuostatos.
4. Prireikus valstybės narės konsultuojasi dėl priemonių, kurių reikės imtis, kad būtų atlikti šiame straipsnyje minimi mokėjimai ir pervedimai; tokios
priemonės neturi prieštarauti šiame skyriuje nustatytiems tikslams.
107 ST R A I PSN IS

1. Kiekviena valstybė narė savo politiką, susijusią su valiutos kurso keitimu, laiko bendru reikalu.
2. Jei kuri nors valstybė narė nustato tam tikrus savo valiutos kurso pakeitimus, nesiderinančius su 104 straipsnyje nustatytais tikslais ir labai iškraipančius
konkurencijos sąlygas, Komisija, pasikonsultavusi su Pinigų komitetu, gali kitoms
valstybėms narėms leisti reaguojant į tokio pakeitimo padarinius griežtai ribotą
laiką taikyti būtinas priemones, kurių taikymo sąlygas ir detales ji nustato.
10 8 ST R A I PSN IS

1. Tais atvejais, kai dėl mokėjimų balanso sutrikimo arba dėl disponuojamos valiutos rūšies valstybės narės mokėjimų balansui iškyla sunkumų arba
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didelė grėsmė, ypač kai tokie sunkumai gali kliudyti veikti bendrajai rinkai ar
palaipsniui įgyvendinti bendrą prekybos politiką, Komisija nedelsdama ištiria
tos valstybės padėtį ir veiksmus, kurių ta valstybė, naudodamasi visomis savo
turimomis priemonėmis, ėmėsi ar gali imtis pagal 104 straipsnio nuostatas.
Komisija nurodo, kokių priemonių tai valstybei narei ji rekomenduoja imtis.
Jei valstybės narės veiksmų ir Komisijos pasiūlytų priemonių nepakanka įveikti kilusiems ar gresiantiems sunkumams, Komisija, pasikonsultavusi su
Pinigų komitetu, rekomenduoja Tarybai suteikti savitarpio pagalbą ir tinkamus
tos pagalbos būdus.
Komisija reguliariai informuoja Tarybą apie padėtį ir tolesnius jos pokyčius.
2. Tokią savitarpio pagalbą Taryba suteikia spręsdama kvalifikuota balsų
dauguma; ji priima tokios pagalbos sąlygas ir detales nustatančias direktyvas
arba sprendimus, o ta pagalba gali būti teikiama tokiomis formomis:
a) suderintas kreipimasis su pasiūlymu į kokias nors kitas tarptautines organizacijas arba tose tarptautinėse organizacijose, į kurias arba kuriose valstybės
narės gali kreiptis;
b) priemonės, reikalingos išvengti prekybos srautų nukreipimo tais atvejais, kai sunkumus patirianti valstybė trečiosioms šalims palieka arba vėl nustato
kiekybinius apribojimus;
c) kitų valstybių narių pagal jų susitarimą teikiami riboti kreditai.
Pereinamuoju laikotarpiu savitarpio pagalba taip pat gali būti specialus
muitų mažinimas ar kvotų didinimas siekiant sudaryti sąlygas padidinti importą
iš sunkumų patiriančios valstybės pagal valstybių susitarimą, kuriuo remiantis
būtų imtasi tokių priemonių.
3. Jei Komisijos rekomenduotos savitarpio pagalbos Taryba nesuteikia arba
jei suteiktos savitarpio pagalbos ir panaudotų priemonių nepakanka, Komisija
leidžia sunkumus patiriančiai valstybei imtis apsaugos priemonių, kurių sąlygas
ir detales nustato Komisija.
Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų dauguma, gali tokį leidimą panaikinti, o tokias sąlygas ir detales pakeisti.
10 9 ST R A I PSN IS

1. Kai staiga sutrinka mokėjimų balansas, o sprendimas pagal 108 straipsnio 2 dalį tuoj pat nepriimamas, atitinkama valstybė narė gali prevencine tvarka imtis reikalingų apsaugos priemonių. Tokios priemonės turi kuo mažiausiai
trikdyti bendrosios rinkos veikimą ir neturi būti taikomos platesniu mastu, nei
tikrai būtina iškilusiems sunkumams įveikti.
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2. Komisija ir kitos valstybės narės apie tokias priemones informuojamos
ne vėliau kaip prieš joms įsigaliojant. Komisija gali rekomenduoti Tarybai suteikti savitarpio pagalbą pagal 108 straipsnį.
3. Gavusi Komisijos nuomonę ir pasikonsultavusi su Pinigų komitetu, Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų dauguma, gali priimti sprendimą, kad konkreti valstybė narė minėtas apsaugos priemones turi pakeisti, sustabdyti arba
panaikinti.

3 SKYRIUS

PR EK Y BOS POL I T IK A
11 0 S T R A I P S N I S

Tarpusavyje įkurdamos muitų sąjungą, valstybės narės bendram labui siekia prisidėti prie darnaus pasaulio prekybos plėtojimo, laipsniško tarptautinės
prekybos apribojimų panaikinimo ir muitų kliūčių mažinimo.
Vykdant bendrą prekybos politiką atsižvelgiama į tai, kad muitų panaikinimas tarp valstybių narių gali palankiai paveikti tų valstybių įmonių pajėgumą
konkuruoti jį didindamas.
111 S T R A I P S N I S

Pereinamuoju laikotarpiu, nepažeidžiant 115 ir 116 straipsnių, taikomos
šios nuostatos:
1. Valstybės narės koordinuoja savo prekybos santykius su trečiosiomis
šalimis taip, kad iki pereinamojo laikotarpio pabaigos būtų sukurtos bendrajai
politikai išorės prekyboje įgyvendinti būtinos sąlygos.
Komisija teikia Tarybai pasiūlymus dėl pereinamuoju laikotarpiu vykdytinų bendrų veiksmų ir prekybos politikos suvienodinimo tvarkos.
2. Komisija teikia Tarybai rekomendacijas dėl derybų su trečiosiomis šalimis dėl bendrojo muitų tarifo.
Taryba įgalioja Komisiją pradėti tokias derybas.
Šias derybas Komisija veda konsultuodamasi su specialiu komitetu,
Tarybos paskirtu padėti Komisijai atlikti šią užduotį, ir laikydamasi tokių nurodymų, kuriuos Taryba gali jai teikti.
3. Naudodamasi šio straipsnio jai suteiktais įgaliojimais, Taryba per pirmuosius du etapus sprendimus priima vieningai, o vėliau – kvalifikuota balsų
dauguma.
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4. Valstybės narės, pasikonsultavusios su Komisija, imasi visų būtinų priemonių, ypač skirtų visiems galiojantiems tarifų susitarimams su trečiosiomis
šalimis suderinti, kad neužsitęstų bendrojo muitų tarifo įsigaliojimas.
5. Valstybės narės tarpusavyje siekia užtikrinti, kad jų trečiųjų šalių ar
trečiųjų šalių grupių liberalizavimo sąrašai būtų kuo vienodesni. Šiuo tikslu
Komisija teikia valstybėms narėms atitinkamas rekomendacijas.
Jei valstybės narės naikina arba mažina trečiosioms šalims taikomus kiekybinius apribojimus, apie tai jos iš anksto praneša Komisijai ir lygiai tokias pat
sąlygas taiko kitoms valstybėms narėms.
11 2 S T R A I P S N I S

1. Nepažeisdamos įsipareigojimų, kuriuos jos prisiima kaip kitų tarptautinių organizacijų narės, valstybės narės iki pereinamojo laikotarpio pabaigos
palaipsniui suderina savo teikiamos pagalbos eksportui į trečiąsias šalis sistemas
tokiu mastu, kuris yra reikalingas užtikrinti, kad Bendrijos įmonių konkurencija
nebūtų iškraipoma.
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, iki antrojo etapo pabaigos vieningai, o vėliau – kvalifikuota balsų dauguma šiuo tikslu leidžia atitinkamas direktyvas.
2. Pirmiau nurodytos nuostatos netaikomos nei muitų ar lygiaverčio poveikio mokėjimų, nei netiesioginių mokesčių, tokių kaip apyvartos mokestis, akcizas ir kiti netiesioginiai mokesčiai, grąžinimui, kurį leidžiama taikyti prekes
eksportuojant iš valstybės narės į trečiąją šalį, jei tokios grąžinamos sumos nėra
didesnės už mokesčius ir muitus, kuriais eksportuojamos prekės buvo tiesiogiai
ar netiesiogiai apmokestintos.
113 S T R A I P S N I S

1. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, bendra prekybos politika grindžiama vienodais principais, ypač keičiant muitų tarifų normas, sudarant muitų
tarifų ir prekybos susitarimus, siekiant suvienodinti liberalizavimo priemones,
eksporto politiką ir prekybos apsaugos priemones, kurios, pavyzdžiui, taikytinos
dempingui ir subsidijoms.
2. Komisija teikia Tarybai pasiūlymus dėl bendros prekybos politikos įgyvendinimo.
3. Tais atvejais, kai reikia derėtis dėl susitarimų su trečiosiomis šalimis,
Komisija teikia rekomendacijas Tarybai, kuri įgalioja Komisiją pradėti reikiamas
derybas.
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Šias derybas Komisija veda konsultuodamasi su specialiu komitetu, Tarybos paskirtu padėti Komisijai atlikti šią užduotį, ir laikydamasi tokių nurodymų,
kuriuos Taryba gali jai teikti.
4. Naudodamasi šio straipsnio jai suteiktais įgaliojimais, Taryba sprendžia
kvalifikuota balsų dauguma.
114 S T R A I P S N I S

111 straipsnio 2 dalyje ir 113 straipsnyje minėtus susitarimus Bendrijos
vardu sudaro Taryba per pirmuosius du etapus spręsdama vieningai, o vėliau –
kvalifikuota balsų dauguma.
115 S T R A I P S N I S

Siekdama užtikrinti, kad prekybos politikos priemonių, kurių pagal šią
Sutartį imasi bet kuri valstybė narė, nekliudytų vykdyti prekybos srautų nukreipimas, arba tais atvejais, kai dėl tokių priemonių skirtumų kyla ekonominių
sunkumų vienoje ar keliose valstybėse narėse, Komisija rekomenduoja būdus
reikiamam valstybių narių bendradarbiavimui. Jeigu tai nepavyksta, Komisija
gali leisti valstybėms narėms imtis būtinų apsaugos priemonių, kurių sąlygas ir
detales ji nustato.
Pereinamuoju laikotarpiu valstybės narės neatidėliotinu atveju gali pačios imtis būtinų priemonių ir apie jas pranešti kitoms valstybėms narėms bei
Komisijai, kuri gali nuspręsti, kad tokios valstybės tas priemones turi pakeisti
ar panaikinti.
Pasirenkant tokias priemones pirmenybė teikiama toms, kurios mažiausiai
trikdo bendrosios rinkos veikimą ir kurias taikant tinkamai atsižvelgiama į būtinybę kuo skubiau nustatyti bendrąjį muitų tarifą.
116 S T R A I P S N I S

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui ir vėliau ekonominio pobūdžio tarptautinėse organizacijose valstybės narės visais bendrajai rinkai svarbiais klausimais gali imtis tik bendrų veiksmų. Dėl šios priežasties Komisija teikia Tarybai
pasiūlymus dėl tokių bendrų veiksmų taikymo srities ir įdiegimo, o Taryba savo
sprendimą priima kvalifikuota balsų dauguma.
Pereinamuoju laikotarpiu valstybės narės viena su kita konsultuojasi dėl
veiksmų suderinimo siekdamos nusistatyti kuo vieningesnę poziciją.
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III A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
SOCIALINĖ POLITIK A
1 SKYRIUS

SOCI A L I N ĖS N UOSTATOS
117 S T R A I P S N I S

Valstybės narės susitaria, kad tikslinga skatinti kurti geresnes gyvenimo ir
darbo sąlygas, jog palaikant jų gerėjimą būtų galima siekti jų suderinimo.
Jos tiki, kad tokia raida vyks ne tik dėl socialinių sistemų suderinimui palankaus bendrosios rinkos veikimo, bet ir dėl šioje Sutartyje numatytos tvarkos
ir įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatų suderinimo.
118 S T R A I P S N I S

Komisijos užduotis – nepažeidžiant kitų šios Sutarties nuostatų ir laikantis
jos bendrų tikslų, skatinti glaudų valstybių narių bendradarbiavimą socialinėje
srityje, ypač reikalais, susijusiais su:
– įsidarbinimu;
– darbo teise ir darbo sąlygomis;
– pagrindiniu ir aukštesniuoju profesiniu mokymu;
– socialiniu draudimu;
– nelaimingų atsitikimų darbe ir ligų prevencija;
– darbo higiena;
– teise jungtis į asociacijas ir kolektyvines derybas tarp darbdavių ir darbuotojų.
Šiuo tikslu Komisija glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis atlikdama tyrimus, teikdama nuomones bei organizuodama pasitarimus ir nacionaliniu lygmeniu kylančiais, ir tarptautinėms organizacijoms rūpimais klausimais.
Prieš teikdama šiame straipsnyje numatytas nuomones, Komisija konsultuojasi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
11 9 S T R A I P S N I S

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jau per pirmąjį etapą būtų taikomas
principas už vienodą darbą abiejų lyčių darbuotojams mokėti vienodą užmokestį
ir vėliau būtų jo laikomasi.
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Šiame straipsnyje „užmokestis“ – tai įprastas bazinis arba minimalus darbo
užmokestis arba alga ir koks nors kitas atlygis grynaisiais arba natūra, kurį darbuotojas tiesiogiai arba netiesiogiai gauna iš darbdavio už savo darbą.
Vienodas užmokestis nediskriminuojant dėl lyties reiškia, kad:
a) užmokestis už tą patį vienetinį darbą apskaičiuojamas taikant tą patį
mato vienetą;
b) valandinis užmokestis už tą patį darbą yra vienodas.
120 ST R A IPSN IS

Valstybės narės stengiasi išlaikyti esamą mokamų atostogų sistemų ekvivalentiškumą.
121 ST R A I PSN IS

Taryba, spręsdama vieningai ir pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, gali pavesti Komisijai vykdyti užduotis, susijusias su
bendrų priemonių įgyvendinimu, ypač migruojančių darbuotojų socialinio draudimo klausimais, minimais 48–51 straipsniuose.
122 ST R A IPSN IS

Savo metų pranešime Asamblėjai Komisija specialų skyrių skiria socialinei
padėčiai Bendrijoje įvertinti.
Asamblėja gali paprašyti Komisijos parengti pranešimus apie tam tikras
socialinės padėties problemas.

2 SKYRIUS

EUROPOS SOCI A L I N IS FON DA S
123 ST R A IPSN IS

Kad darbuotojai turėtų geresnes galimybes įsidarbinti bendrojoje rinkoje
ir taip padėti kelti gyvenimo lygį, pagal toliau išdėstytas nuostatas įsteigiamas
Europos socialinis fondas, jo paskirtis – palengvinti darbuotojams įsidarbinti ir
padidinti jų judėjimą Bendrijoje geografinės ir darbo vietos atžvilgiu.
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124 ST R A I PSN IS

Fondą administruoja Komisija.
Šį uždavinį Komisijai atlikti padeda Komisijos nario pirmininkaujamas komitetas, sudarytas iš vyriausybių, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų
atstovų.
125 ST R A IPSN IS

1. Valstybės narės prašymu fondas, laikydamasis 127 straipsnyje numatytų
taisyklių, padengia 50 proc. tos valstybės ar įstaigos, kuriai taikoma viešoji teisė,
nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos patirtų išlaidų, skirtų:
a) našiam darbuotojų pakartotiniam įdarbinimui užtikrinti:
– organizuojant profesinį persikvalifikavimą,
– skiriant persikėlimo pašalpas;
b) padėti darbuotojams, kurie dirba ne visą darbo dieną arba kurių darbas
dėl įmonės pertvarkymo gaminti kitą produkciją visiškai arba iš dalies nutrauktas,
kad jie, laukdami, kol bus vėl įdarbinti visą darbo dieną, gautų tą patį užmokestį.
2. Pagalbą persikvalifikavimo išlaidoms padengti fondas teikia tik tada, jei
bedarbiai negali rasti darbo pagal savo profesiją ir našų darbą pagal naujai įgytą
profesiją jie dirba ne mažiau kaip šešis mėnesius.
Persikėlimo pašalpos mokamos tik tada, jei bedarbiai turi keisti savo gyvenamąją vietą Bendrijoje ir jei savo naujoje gyvenamojoje vietoje našų darbą jie
dirba ne mažiau kaip šešis mėnesius.
Pagalba darbuotojams tais atvejais, kai jų įmonė yra pertvarkoma, teikiama, jei:
a) iš naujo tokios įmonės įdarbinti darbuotojai joje yra dirbę visą darbo
dieną bent šešis mėnesius;
b) suinteresuota vyriausybė iš anksto pateikė tokios įmonės sudarytą pertvarkymo ir jos finansavimo planą;
c) Komisija iš anksto patvirtino šį pertvarkymo planą.
126 ST R A IPSN IS

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, Taryba, gavusi Komisijos nuomonę
ir pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, gali:
a) kvalifikuota balsų dauguma nuspręsti, kad visa ar dalis 125 straipsnyje
minimos pagalbos nebebūtų teikiama,
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b) vieningai nustatyti, kokie nauji uždaviniai gali būti pavesti fondui pagal
123 straipsnyje apibrėžtus nurodymus.
127 ST R A IPSN IS

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Ekonomikos
ir socialinių reikalų komitetu bei Asamblėja, kvalifikuota balsų dauguma nustato 124–126 straipsniams įgyvendinti reikalingas nuostatas; visų pirma ji nustato
išsamiais sąlygas, kuriomis pagal 125 straipsnį fondas skiria pagalbą, ir įmonių,
kurių darbuotojai turi gauti 125 straipsnio 1 dalies b punkte minimą pagalbą,
kategorijas.
128 ST R A IPSN IS

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Ekonomikos
ir socialinių reikalų komitetu, nustato bendros profesinio mokymo politikos įgyvendinimo bendruosius principus, kurie skatintų darnią valstybių narių nacionalinės ekonomikos ir bendrosios rinkos plėtrą.

I V A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
EUROPOS INVESTICIJŲ BANK AS

129 ST R A IPSN IS

Įkuriamas Europos investicijų bankas; jis yra juridinis asmuo.
Europos investicijų banko nariai yra valstybės narės.
Europos investicijų banko statutas yra pateiktas prie šios Sutarties pridedame protokole.
13 0 ST R A I PSN IS

Europos investicijų banko uždavinys – naudojantis kapitalo rinka ir savo
ištekliais prisidėti prie darnios ir stabilios bendrosios rinkos plėtros Bendrijos
labui. Šiuo tikslu bankas, nesiekdamas pelno, teikia paskolas ir garantijas, palengvinančias projektų finansavimą visuose ekonomikos sektoriuose:
a) menkiau išvysčiusių regionų plėtros projektus;
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b) projektus, skirtus įmonėms modernizuoti ar pertvarkyti arba naujoms
veiklos rūšims, reikalingoms laipsniškam bendrosios rinkos sukūrimui, plėtoti,
kai šių projektų dėl jų masto ar pobūdžio neįmanoma finansuoti vien atskirų
valstybių narių įvairiomis turimomis lėšomis;
c) kelioms valstybėms narėms svarbius projektus, kai šių projektų dėl jų
masto ar pobūdžio neįmanoma finansuoti vien atskirtų valstybių narių įvairiomis turimomis lėšomis.

I V DA L IS
ASOCIACIJA SU UŽJŪRIO ŠALIMIS IR TERITORIJOMIS

131 S T R A I P S N I S

Valstybės narės susitaria, kad Bendrijos asociacija su ne Europos šalimis ir
teritorijomis, kurios palaiko ypatingus santykius su Belgija, Prancūzija, Italija ir
Nyderlandais. Šios šalys ir teritorijos (toliau – šalys ir teritorijos) yra išvardytos
šios Sutarties IV priede.
Šios asociacijos tikslas – skatinti tų šalių ir teritorijų ekonominę ir socialinę
plėtrą bei užmegzti glaudžius jų tarpusavio ekonominius santykius ir su Bendrija
kaip visuma.
Pagal šios Sutarties preambulėje išdėstytus principus asociacija pirmiausia
turi būti naudinga šių šalių ir teritorijų gyventojų interesams ir gerovei, kad ekonominė, socialinė ir kultūrinė raida atitiktų jų siekius.
132 ST R A I PSN IS

Asociacija siekia šių tikslų:
1. Prekybai su šalimis ir teritorijomis valstybės narės taiko tą patį režimą,
kokį jos pagal šią Sutartį nustato viena kitai.
2. Kiekviena šalis ir teritorija prekybai su valstybėmis narėmis ir kitomis
šalimis bei teritorijomis taiko tokį patį režimą kaip ir Europos valstybei, su kuria
palaiko ypatingus santykius.
3. Valstybės narės prisideda prie investicijų, kurių reikia šių šalių ir teritorijų laipsniškam vystymuisi.
4. Bendrijos finansuojamoms investicijoms skelbiami konkursai ir pasiūlymai yra lygiais pagrindais atviri visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie
yra valstybės narės arba šalių ir teritorijų nacionaliniai subjektai.
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5. Valstybių narių santykiuose su šalimis ir teritorijomis piliečių ir bendrovių arba firmų įsisteigimo teisę be jokios diskriminacijos reglamentuoja pagal
įsisteigimo teisei skirtame skyriuje išdėstytas nuostatos ir tvarką, atsižvelgiant į
specialias nuostatas, nustatytas pagal 136 straipsnį.
133 ST R A I PSN IS

1. Importo muitai šalių ir teritorijų kilmės prekėms, įvežamoms į valstybes
nares, visiškai panaikinami taip, kaip palaipsniui panaikinami muitai valstybių
narių tarpusavio prekyboje pagal šios Sutarties nuostatas.
2. Importo muitai prekėms, įvežamoms į šalis ir teritorijas iš valstybių
narių arba kitų šalių ir teritorijų, palaipsniui naikinami pagal 12, 13, 14, 15 ir 17
straipsnių nuostatas.
3. Tačiau šalys ir teritorijos gali rinkti muitus savo plėtros ir industrializavimo reikmėms arba savo biudžeto įplaukoms papildyti.
Tačiau pirmesnėje pastraipoje minimi muitai palaipsniui mažinami tol,
kol pasiekiamas iš valstybės narės, su kuria kiekviena šalis ar teritorija palaiko
ypatingus santykius, importuojamiems gaminiams taikomas muitų lygis. Šioje
Sutartyje numatyti mažinimo procentai ir grafikas taikomi skirtumui tarp muito,
imamo už gaminį, importuojamą iš valstybės narės, kuri palaiko ypatingus santykius su konkrečia šalimi ar teritorija, ir tarp muito, imamo už tą patį iš Bendrijos
importuojamą gaminį jam patenkant į importuojančią šalį ar teritoriją.
4. Šio straipsnio 2 dalis netaikoma šalims ir teritorijoms, kurios dėl ypatingų joms privalomų tarptautinių įpareigojimų šios Sutarties įsigaliojimo metu jau
taiko nediskriminacinį muitų tarifą.
5. Prekių, importuojamų į šalis ir teritorijas, apmokestinimas muitais ar
bet koks jų pakeitimas nei teisiškai, nei faktiškai, nei tiesiogiai ar netiesiogiai
neturi diskriminuoti importo iš skirtingų valstybių narių.
13 4 ST R A I PSN IS

Jei, pritaikius 133 straipsnio 1 dalį, muitų, taikomų prekėms, įvežamoms
iš trečiosios šalies į šalį arba teritoriją, dydis gali nukreipti prekybos srautą kurios
nors valstybės narės nenaudai, ši gali prašyti Komisiją pasiūlyti kitoms valstybėms narėms imtis priemonių padėčiai pataisyti.
135 ST R A I PSN IS

Atsižvelgiant į visuomenės sveikatos, visuomenės saugumo arba viešosios
tvarkos nuostatas, darbuotojų judėjimo iš šalių ir teritorijų į valstybes nares ir
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darbuotojų judėjimo iš valstybių narių į šalis ir teritorijas laisvė reglamentuojama
vėliau sudarytais ir valstybių narių vieningai patvirtinamais susitarimais.
13 6 ST R A I PSN IS

Per pirmuosius penkerius metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo prie šios
Sutarties pridedamoje įgyvendinimo konvencijoje nustatomos šalių ir teritorijų
asociacijos su Bendrija detalės ir tvarka.
Prieš baigiantis pirmiau išdėstytoje pastraipoje minėtos konvencijos galiojimo laikui Taryba, remdamasi įgyta patirtimi ir šioje Sutartyje išdėstytais
principais, vieningai nustato tolesnio laikotarpio tvarką.

V DA L IS
BE N DR I JOS I NST I T UCI JOS
I A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
INSTITUCIJAS REGL AMENTUOJANČIOS NUOSTATOS
1 SKYRIUS

I NST I T UCI JOS
1 SKIRSNIS
ASAMBLĖJA

137 ST R A I PSN IS

Asamblėja, kurią sudaro į Bendriją susibūrusių valstybių tautų atstovai,
vykdo šia Sutartimi jai suteiktus patariamuosius ir priežiūros įgaliojimus.
13 8 ST R A I PSN IS

1. Asamblėja susideda iš atstovų, kuriuos kiekvienos valstybės narės nustatyta tvarka iš savo narių tarpo paskiria parlamentai.
2. Šių atstovų skaičius nustatomas toks:
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BELGIJA
VOKIETIJA
PRANCŪZIJA
ITALIJA
LIUKSEMBURGAS
NYDERLANDAI

14
36
36
36
6
14

3. Asamblėja parengia pasiūlymus dėl rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise pagal visose valstybėse narėse taikomą vienodą tvarką.
Taryba, spręsdama vieningai, nustato atitinkamas nuostatas, kurias ji rekomenduoja valstybėms narėms priimti pagal savo atitinkamas konstitucines
nuostatas.
13 9 ST R A I PSN IS

Asamblėja renkasi į metines sesijas. Nešaukiama ji susirenka trečiąjį spalio
antradienį.
Daugumos savo narių, Tarybos arba Komisijos prašymu Asamblėja gali
rinktis į neeilines sesijas.
14 0 S T R A I P S N I S

Asamblėja iš savo narių išsirenka pirmininką ir biurą.
Komisijos nariai gali dalyvauti visuose posėdžiuose ir jų pačių prašymu
būti išklausomi Komisijos vardu.
Komisija žodžiu arba raštu atsako į Asamblėjos ar jos narių jai pateiktus
klausimus.
Asamblėja išklauso Tarybą Tarybos darbo tvarkos taisyklėse nustatytomis
sąlygomis.
141 S T R A I P S N I S

Išskyrus atvejus, kai šioje Sutartyje nustatyta kitaip, Asamblėja priima
sprendimus absoliučia atiduotų balsų dauguma.
Kvorumo dydį nustato Darbo tvarkos taisyklės.
14 2 S T R A I P S N I S

Asamblėja savo narių balsų dauguma priima savo Darbo tvarkos taisykles.
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Asamblėjos posėdžių medžiaga skelbiama jos Darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka.
14 3 S T R A I P S N I S

Asamblėja viešame posėdyje apsvarsto Komisijos jai pateiktą bendrą metų
pranešimą.
14 4 S T R A I P S N I S

Jei Asamblėjoje siūloma pareikšti nepasitikėjimą Komisijos veikla, balsuoti
dėl pasiūlymo ji gali tik praėjus ne mažiau kaip trims dienoms po tokio pasiūlymo pateikimo ir tik atviru balsavimu.
Jei pasiūlymas pareikšti nepasitikėjimą priimamas dviem trečdaliais atiduotų balsų, atitinkančių Asamblėjos narių daugumą, Komisijos nariai visi drauge atsistatydina. Einamuosius reikalus jie tvarko tol, kol yra pakeičiami pagal 158
straipsnio nuostatas.

2 SKIRSNIS
TARYBA

14 5 S T R A I P S N I S

Kad šioje Sutartyje nustatyti tikslai būtų pasiekti, pagal joje numatytas
nuostatas Taryba
– užtikrina valstybių narių bendros ekonominės politikos sričių koordinavimą;
– turi galią priimti sprendimus.
14 6 S T R A I P S N I S

Tarybą sudaro valstybių narių atstovai. Kiekviena vyriausybė į ją skiria vieną iš savo narių.
Taryboje paeiliui po šešis mėnesius pirmininkauja kiekvienas Tarybos narys valstybių narių abėcėline tvarka.
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147 S T R A I P S N I S

Taryba renkasi šaukiama savo pirmininko iniciatyva arba vieno iš jos narių
ar Komisijos prašymu.
14 8 S T R A I P S N I S

1. Išskyrus atvejus, kai šioje Sutartyje yra nustatyta kitaip, Taryba sprendimus priima savo narių balsų dauguma.
2. Tais atvejais, kai Taryba sprendimus privalo priimti kvalifikuota balsų
dauguma, jos narių balsai paskirstomi taip:
BELGIJA
2
VOKIETIJA
4
PRANCŪZIJA
4
ITALIJA
4
LIUKSEMBURGAS
1
NYDERLANDAI
2
Tarybos aktai laikomi priimtais, jeigu bent:
– dvylika balsų yra už, kai ši Sutartis reikalauja, kad aktas būtų priimtas
Komisijos pasiūlymu;
– dvylika balsų yra už, kuriuos atidavė bent keturios narės, kitais atvejais.
3. Dalyvaujančių Tarybos narių arba jų atstovų susilaikymas balsuojant neužkerta kelio Tarybai priimti aktus, kurie turi būti priimti vieningai.
14 9 S T R A I P S N I S

Tais atvejais, kai pagal šią Sutartį Taryba sprendžia remdamasi Komisijos
pasiūlymu, teisės aktas pagal iš dalies pakeistą pasiūlymą gali būti priimamas
tiktai vieningai.
Kol Taryba dar nėra priėmusi sprendimo, Komisija gali keisti savo pirminį
pasiūlymą, ypač jei dėl tokio pasiūlymo buvo konsultuojamasi su Asamblėja.
15 0 S T R A I P SN I S

Balsuojant kiekvienas Tarybos narys gali taip pat atstovauti kitam Tarybos
nariui, bet ne daugiau kaip vienam.
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151 S T R A I P SN I S

Taryba priima savo Darbo tvarkos taisykles.
Šiose Darbo tvarkos taisyklėse gali būti numatyta įkurti iš valstybių narių atstovų sudarytą komitetą. Tokio komiteto užduotis ir įgaliojimus nustato Taryba.
152 S T R A I P SN I S

Taryba gali Komisijos prašyti atlikti bet kurį tyrimą, jos nuomone, pageidautiną siekiant bendrų tikslų, ir pateikti jai atitinkamus pasiūlymus.
153 S T R A I P SN I S

Taryba, susipažinusi su Komisijos nuomone, patvirtina šioje Sutartyje nustatytų komitetų veiklos nuostatus.
15 4 S T R A I P SN I S

Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų dauguma, nustato Komisijos pirmininko ir narių bei Teisingumo Teismo pirmininko, teisėjų, generalinių advokatų
ir sekretoriaus algas, išmokas ir pensijas. Ji taip pat kvalifikuota balsų dauguma
nustato ir bet kokias vietoj darbo užmokesčio mokamas išmokas.

3 SKIRSNIS
KOMISIJA

155 S T R A I P SN I S

Siekdama, kad bendroji rinka tinkamai veiktų ir plėtotųsi, Komisija:
– užtikrina, kad šios Sutarties nuostatos ir priemonės, kurių jomis vadovaudamosi imasi institucijos, būtų taikomos;
– rengia rekomendacijas arba teikia nuomones šioje Sutartyje aptariamais
klausimais, kai to aiškiai reikalauja Sutartis arba kai Komisija mano, kad to reikia;
– turi savarankišką sprendimo teisę ir šioje Sutartyje nustatytu būdu dalyvauja rengiant Tarybos ir Asamblėjos aktus;
– Tarybos įgaliota įgyvendina jos nustatytas taisykles.
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15 6 S T R A I P SN I S

Komisija kasmet ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki Asamblėjos sesijos pradžios paskelbia bendrą pranešimą apie Bendrijos veiklą.
157 S T R A I P SN I S

1. Komisija susideda iš devynių narių, kurie parenkami pagal jų bendrą
kompetenciją ir kurių nepriklausomumas nekelia abejonių.
Vieningai priimtu Tarybos sprendimu Komisijos narių skaičius gali būti
pakeistas.
Komisijos nariais gali būti tik valstybių narių piliečiai.
Komisijoje negali būti daugiau kaip du tos pačios valstybės narės pilietybę
turintys nariai.
2. Bendrijos bendram interesui Komisijos nariai, eidami savo pareigas, yra
visiškai nepriklausomi.
Eidami šias pareigas, jie nesiekia gauti ir nepriima jokios vyriausybės ar bet
kurio kito subjekto nurodymų. Jie susilaiko nuo bet kokios su savo pareigomis
nesuderinamos veiklos. Kiekviena valstybė narė įsipareigoja gerbti šį principą ir
nesiekti paveikti Komisijos narių, kai jie atlieka savo užduotis.
Per savo kadenciją Komisijos nariai negali turėti jokio kito mokamo ar nemokamo darbo. Pradėdami eiti pareigas, jie iškilmingai pasižada per savo kadenciją ir jai pasibaigus gerbti su savo pareigomis susijusius įsipareigojimus, ypač
savo pareigą sąžiningai ir apdairiai elgtis nustoję eiti šias pareigas, sutikdami eiti
tam tikras skiriamąsias pareigas ar gauti tam tikrą naudą. Pažeidus šiuos įsipareigojimus, Teisingumo Teismas, Tarybai ar Komisijai kreipusis, gali nuspręsti,
kad atitinkamas narys atsižvelgiant į aplinkybes arba atstatydinamas pagal 160
straipsnį, arba netenka teisės į pensiją ar kitas ją pakeičiančias išmokas.
158 S T R A I P SN I S

Komisijos nariai skiriami valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu.
Jie skiriami ketverių metų kadencijai. Jie gali būti paskirti kitai kadencijai.
159 S T R A I P SN I S

Išskyrus įprasto pakeitimo ar mirties atvejį, Komisijos narys savo pareigas
nustoja eiti, kai atsistatydina arba yra atstatydinamas.
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Į taip atsiradusią laisvą vietą skiriama likusiam to nario kadencijos laikui.
Taryba gali vieningai nuspręsti į tokią laisvą vietą nieko nebeskirti.
Išskyrus atstatydinimo pagal 160 straipsnį atvejį, Komisijos nariai savo
pareigas eina tol, kol yra pakeičiami.
16 0 S T R A I P S N I S

Jei kuris nors Komisijos narys nebeatitinka šioms pareigoms keliamų reikalavimų arba yra kaltas padaręs sunkų nusižengimą, Teisingumo Teismas, Tarybai
arba Komisijai kreipusis, gali jį atstatydinti.
Tokiu atveju Taryba gali vieningai nuspręsti laikinai sustabdyti tokio nario
kadenciją ir numatyti jį pakeisti, kol Teisingumo Teismas priims sprendimą.
Tarybai ar Komisijai kreipusis, Teisingumo Teismas gali laikinai sustabdyti
tokio nario kadenciją.
161 S T R A I P S N I S

Komisijos pirmininkas ir du pirmininko pavaduotojai skiriami iš jos narių
tarpo dvejiems metams ta pačia tvarka, kuria skiriami Komisijos nariai. Jie gali
būti paskirti kitai kadencijai.
Išskyrus atvejus, kai pakeičiami visi Komisijos nariai, jie skiriami pasikonsultavus su Komisija.
Jei Komisijos pirmininkas ar jo pavaduotojas atsistatydina ar miršta, likusiam kadencijos laikui jie pakeičiami ta pačia tvarka, kuri yra numatyta šio
straipsnio pirmojoje pastraipoje.
16 2 S T R A I P S N I S

Taryba ir Komisija konsultuojasi viena su kita ir bendru sutarimu nustato
savo bendradarbiavimo būdus.
Komisija patvirtina savo Darbo tvarkos taisykles, kad užtikrintų, jog ji ir
jos padaliniai veiktų pagal šios Sutarties nuostatas. Ji užtikrina, kad šios taisyklės būtų paskelbtos.
16 3 S T R A I P S N I S

Komisija sprendimą priima 157 straipsnyje nustatyto narių skaičiaus balsų
dauguma.
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Komisijos posėdis yra teisėtas tik tuo atveju, jei dalyvauja jos Darbo tvarkos taisyklėse nustatytas narių skaičius.

4 SKIRSNIS
TEISINGUMO TEISMAS

16 4 S T R A I P S N I S

Teisingumo Teismas užtikrina, kad aiškinant ir taikant šią Sutartį būtų
laikomasi teisės.

16 5 S T R A I P S N I S

Teisingumo Teismą sudaro septyni teisėjai.
Teisingumo Teismas dirba susirinkęs į plenarinius posėdžius. Tačiau jis gali
sudaryti iš trijų arba penkių teisėjų susidedančias kolegijas, kurios imasi tam
tikrų pasirengimo nagrinėti bylą priemonių arba sprendžia tam tikrų kategorijų
bylas pagal šiems tikslams nustatytas taisykles.
Tačiau kaskart, kai Teisingumo Teismas nagrinėja valstybių narių ar vienos
iš Bendrijos institucijų iškeltas bylas arba sprendžia pagal 177 straipsnį jam pateiktus klausimus, kuriems reikalingas preliminarus nutarimas, jis dirba susirinkęs į plenarinius posėdžius.
Teisingumo Teismo prašymu Taryba, spręsdama vieningai, gali padidinti
teisėjų skaičių ir daryti reikalingas šio straipsnio antrosios ir trečiosios pastraipų
bei 167 straipsnio antrosios pastraipos pritaikomąsias pataisas.

16 6 S T R A I P S N I S

Teisingumo Teismui padeda du generaliniai advokatai.
Generalinio advokato pareiga – viešame posėdyje visiškai nešališkai ir nepriklausomai teikti argumentus apie Teisingumo Teismui pateiktas bylas stengiantis jam padėti įgyvendinti savo uždavinį, nustatytą 164 straipsnyje.
Teisingumo Teismo prašymu Taryba, spręsdama vieningai, gali padidinti
generalinių advokatų skaičių ir daryti reikalingas 167 straipsnio trečiosios pastraipos pritaikomąsias pataisas.
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16 7 S T R A I P S N I S

Teisėjai ir generaliniai advokatai parenkami iš asmenų, kurių nepriklausomumas nekelia abejonių ir kurie tenkina atitinkamos jų šalies reikalavimus
aukščiausioms teisėjų pareigoms užimti arba yra pripažintos kompetencijos teisės specialistai; valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu jie skiriami šešerių
metų kadencijai.
Kas treji metai yra keičiama dalis teisėjų. Pakaitomis keičiami trys arba
keturi teisėjai. Trys teisėjai, kurių kadencija turės baigtis pirmųjų trejų metų
pabaigoje, parenkami burtų keliu.
Kas treji metai yra keičiama dalis generalinių advokatų. Generalinis advokatas, kurio kadencija turės baigtis pirmųjų trejų metų pabaigoje, parenkamas
burtų keliu.
Baigę kadenciją teisėjai ir generaliniai advokatai turi teisę būti paskirti kitai kadencijai.
Teisingumo Teismo pirmininką teisėjai renka iš savo narių trejų metų kadencijai. Jis gali būti perrenkamas kitai kadencijai.
16 8 S T R A I P S N I S

Teisingumo Teismas skiria savo sekretorių ir nustato jo tarnybą reglamentuojančias taisykles.
16 9 S T R A I P S N I S

Jei Komisija mano, kad kuri nors valstybė narė neįvykdė kokios nors pareigos pagal šią Sutartį, ji šiuo reikalu pareiškia pagrįstą savo nuomonę pirma
suteikusi atitinkamai valstybei narei galimybę išdėstyti savo samprotavimus.
Jei atitinkama valstybė narė per Komisijos nustatytą laiką neatsižvelgia į tą
nuomonę, Komisija gali perduoti šį reikalą svarstyti Teisingumo Teismui.
17 0 S T R A I P S N I S

Valstybė narė, kuri mano, kad kita valstybė narė neįvykdė kokios nors pareigos pagal šią Sutartį, gali šiuo reikalu kreiptis į Teisingumo Teismą.
Valstybė narė, prieš pradėdama bylą prieš kitą valstybę narę dėl įtariamo
kokios nors pareigos pagal šią Sutartį nevykdymo, pirmiau kreipiasi šiuo reikalu
į Komisiją.
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Suteikusi suinteresuotoms valstybėms narėms galimybę viena kitai išdėstyti savo samprotavimus ir į juos atsakyti ir žodžiu, ir raštu, Komisija pareiškia
savo pagrįstą nuomonę.
Jei Komisija per tris mėnesius nuo tos dienos, kai į ją buvo kreiptasi, nepareiškia savo nuomonės, tai neužkerta kelio šiuo reikalu kreiptis į Teisingumo Teismą.
17 1 S T R A I P S N I S

Jei Teisingumo Teismas nustato, kad valstybė narė neįvykdė kokios nors
pareigos pagal šią Sutartį, reikalaujama, kad ta valstybė narė imtųsi būtinų priemonių Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti.
17 2 S T R A I P S N I S

Pagal šios Sutarties nuostatas Tarybos priimti reglamentai gali suteikti Teisingumo Teismui neribotą jurisdikciją skirti tokiuose reglamentuose numatytas
baudas.
17 3 S T R A I P S N I S

Teisingumo Teismas prižiūri Tarybos ir Komisijos priimtų teisės aktų, išskyrus rekomendacijas ir nuomones, teisėtumą. Šiuo tikslu jo jurisdikcijai priklauso nagrinėti valstybės narės, Tarybos ar Komisijos pateikiamus ieškinius
dėl kompetencijos trūkumo, esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimo, šios
Sutarties ar kokios nors su jos taikymu susijusios teisės normos pažeidimo arba
piktnaudžiavimo įgaliojimais.
Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo gali tokiomis pačiomis sąlygomis pateikti ieškinį dėl jam skirto sprendimo arba sprendimo, kuris, nors ir būtų kitam
asmeniui skirto reglamento ar sprendimo formos, yra tiesiogiai ir konkrečiai su
juo susijęs.
Šiame straipsnyje numatyti ieškiniai pateikiami per du mėnesius nuo to
akto paskelbimo arba nuo pranešimo apie jį ieškovui dienos arba, jei to nebuvo
padaryta, nuo tos dienos, kai ieškovas apie jį sužino.
174 S T R A I P S N I S

Jei ieškinys yra pagrįstas, Teisingumo Teismas atitinkamą teisės aktą paskelbia negaliojančiu.
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Tačiau jei Teisingumo Teismas mano, kad tai reikalinga, skelbdamas reglamentą negaliojančiu jis nurodo, kurie paskelbto negaliojančiu reglamento padariniai lieka galutiniai.
17 5 S T R A I P S N I S

Jei Taryba ar Komisija, pažeisdama šią Sutartį, nesiima atitinkamų veiksmų, valstybės narės ir kitos Bendrijos institucijos gali kreiptis į Teisingumo Teismą su ieškiniu dėl šio pažeidimo nustatymo.
Ieškinys priimamas tik tuo atveju, jeigu ta institucija buvo pirmiau paraginta
imtis atitinkamų veiksmų. Jei per du mėnesius po tokio paraginimo ta institucija
neapibrėžia savo pozicijos, ieškinys gali būti pateikiamas per kitus du mėnesius.
Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo pirmesnėse pastraipose išdėstytomis
sąlygomis gali paduoti Teisingumo Teismui skundą, kad Bendrijos institucija to
asmens atžvilgiu nepriėmė kokio nors akto, išskyrus rekomendaciją ar nuomonę.
17 6 S T R A I P S N I S

Institucija, kurios aktas buvo paskelbtas negaliojančiu arba kurios neveikimas pripažintas prieštaraujančiu šiai Sutarčiai, privalo imtis būtinų priemonių
Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti.
Ši pareiga nepažeidžia jokių pareigų, galinčių atsirasti taikant 215 straipsnio antrąją pastraipą.
17 7 S T R A I P S N I S

Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti preliminarų nutarimą
dėl:
a) šios Sutarties aiškinimo;
b) Bendrijos institucijų aktų galiojimo ir aiškinimo;
c) Tarybos aktu įkurtų įstaigų statutų aiškinimo, kai tuose statutuose tai
numatyta.
Tokiam klausimui iškilus valstybės narės teisme, tas teismas, manydamas,
kad sprendimui priimti reikia nutarimo šiuo klausimu, gali prašyti Teisingumo
Teismą priimti dėl jo preliminarų nutarimą.
Tokiam klausimui iškilus nagrinėjant bylą valstybės narės teisme, kurio
sprendimas pagal nacionalinę teisę negali būti toliau apskundžiamas, tas teismas
dėl jo kreipiasi į Teisingumo Teismą.
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17 8 S T R A I P S N I S

Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso spręsti ginčus, susijusius su žalos atlyginimu, numatytu 215 straipsnio antrojoje pastraipoje.
17 9 S T R A I P S N I S

Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso spręsti Bendrijos ir jos tarnautojų ginčus neperžengiant tarnybos nuostatuose arba įdarbinimo sąlygose nustatytų ribų ir laikantis jose numatytų sąlygų.
18 0 S T R A I P S N I S

Neperžengiant toliau nustatytų ribų, Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso spręsti ginčus dėl:
a) valstybių narių pareigų pagal Europos investicijų banko statutą vykdymo. Šiuo atveju Banko direktorių valdyba naudojasi Komisijai pagal 169 straipsnį
suteiktais įgaliojimais;
b) Banko valdytojų tarybos priimtų sprendimų. Šiuo atveju bet kuri valstybė narė, Komisija ar Banko direktorių valdyba gali imtis procesinių veiksmų 173
straipsnyje nustatytomis sąlygomis;
c) Banko direktorių valdybos priimtų sprendimų. Ieškinius dėl tokių sprendimų gali pateikti tik valstybės narės arba Komisija 173 straipsnyje nustatytomis
sąlygomis ir tik dėl to, kad nesilaikoma Banko statuto 21 straipsnio 2, 5, 6 ir 7
dalyse nustatytos tvarkos.
181 S T R A I P S N I S

Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti sprendimus pagal bet
kurią Bendrijos ar jos vardu sudarytos sutarties arbitražinę išlygą, nepaisant to,
ar ta sutartis reguliuojama pagal viešąją ar pagal privatinę teisę.
18 2 S T R A I P S N I S

Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso spręsti visus valstybių narių tarpusavio ginčus, susijusius su šios Sutarties dalyku, jei tokie ginčai jam pateikiami
pagal specialų šalių susitarimą.
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18 3 S T R A I P S N I S

Išskyrus tuos atvejus, kai ši Sutartis numato Teisingumo Teismo jurisdikciją, valstybių narių teismų jurisdikcijai priklauso spręsti ginčus, kurių viena iš
šalių yra Bendrija.
18 4 S T R A I P S N I S

Nepaisant to, kad 173 straipsnio trečiojoje pastraipoje nustatytas terminas yra pasibaigęs, bet kuri teismo proceso, kuriame ginčijamas Tarybos ar
Komisijos priimtas reglamentas, šalis gali remtis 173 straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodytais pagrindais, kad Teisingumo Teismas tą reglamentą pripažintų netaikytinu.
18 5 S T R A I P S N I S

Bylos iškėlimas Teisingumo Teismui nesustabdo ginčijamo akto galiojimo.
Tačiau jei Teisingumo Teismas mano, kad tai reikalinga dėl susiklosčiusių aplinkybių, jis gali sustabdyti ginčijamo akto taikymą.
18 6 S T R A I P S N I S

Nagrinėjamose bylose Teisingumo Teismas gali nustatyti bet kurias būtinas laikinąsias apsaugos priemones.
187 S T R A I P S N I S

Teisingumo Teismo sprendimai vykdomi 192 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
18 8 S T R A I P S N I S

Teisingumo Teismo statutas nustatomas atskiru protokolu.
Teisingumo Teismas priima savo Darbo reglamentą. Jį vieningai patvirtina
Taryba.
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2 SKYRIUS

K EL IOMS I NST I T UCI JOMS BE N DROS N UOSTATOS
18 9 S T R A I P S N I S

Kad įvykdytų savo uždavinius, Taryba ir Komisija, laikydamosi šios Sutarties nuostatų, priima reglamentus ir leidžia direktyvas, priima sprendimus, teikia rekomendacijas ar nuomones.
Reglamentas yra taikomas visuotinai. Jis yra privalomas visas ir tiesiogiai
taikomas visose valstybėse narėse.
Direktyva yra privaloma kiekvienai valstybei narei, kuriai ji skirta, rezultato, kurį reikia pasiekti, atžvilgiu, bet nacionalinės valdžios institucijos pasirenka
jos įgyvendinimo formą ir būdus.
Sprendimas yra privalomas visas tiems, kam jis skirtas.
Rekomendacijos ir nuomonės neturi privalomosios galios.
19 0 ST R A I PSN IS

Tarybos ir Komisijos priimtuose reglamentuose, direktyvose ir sprendimuose nurodomi jų priėmimo motyvai ir visi pasiūlymai ar nuomonės, kuriuos
pagal šią Sutartį reikėjo gauti.
191 ST R A I PSN IS

Reglamentai yra skelbiami Bendrijos oficialiajame leidinyje. Jie įsigalioja juose nurodytą dieną arba, jei ji nenurodoma, dvidešimtą dieną nuo jų paskelbimo.
Apie direktyvas ir sprendimus pranešama tiems, kuriems jie skirti, ir jie
įsigalioja po tokio pranešimo.
192 ST R A I PSN IS

Tarybos ar Komisijos sprendimai, kuriais asmenims, išskyrus valstybes,
skiriama piniginė prievolė, yra vykdomi privaloma tvarka.
Vykdymą reglamentuoja civilinio proceso taisyklės, galiojančios toje valstybėje, kurioje jis vykdomas. Vykdomąjį raštą neatliekant jokių formalumų, tik
patikrinus sprendimo autentiškumą, prie sprendimo prideda nacionalinė insti-
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tucija, kurią šiam tikslui paskiria kiekvienos valstybės narės vyriausybė ir apie
kurią praneša Komisijai ir Teisingumo Teismui.
Suinteresuotos šalies prašymu atlikus šiuos formalumus, ji gali pradėti
sprendimo vykdymo procedūrą pagal nacionalinę teisę kreipdamasi tiesiogiai į
kompetentingą instituciją.
Vykdymą galima sustabdyti tik Teisingumo Teismo sprendimu. Tačiau sprendimų vykdymo tinkamumo kontrolė priklauso nacionalinių teismų jurisdikcijai.

3 SKYRIUS

EKONOMIKOS IR SOCI A L I N IŲ R EIK A LŲ
KOM I T ETA S
193 ST R A I PSN IS

Įsteigiamas Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Jis turi patariamosios institucijos statusą.
Komitetas susideda iš įvairių ekonominės ir socialinės veiklos sričių atstovų, būtent gamintojų, ūkininkų, vežėjų, darbuotojų, prekybininkų, amatininkų,
laisvųjų profesijų ir plačiosios visuomenės atstovų.
19 4 ST R A I PSN IS

Komiteto narių skaičius nustatomas toks:
BELGIJA
12
VOKIETIJA
24
PRANCŪZIJA
24
ITALIJA
24
LIUKSEMBURGAS
5
NYDERLANDAI
12
Komiteto narius, spręsdama vieningai, Taryba skiria ketveriems metams.
Jie gali būti paskiriami kitai kadencijai.
Komiteto nariai parenkami kaip individualūs asmenys, ir jų negali saistyti
jokie privalomi nurodymai.
195 ST R A I PSN IS

1. Kad būtų paskirti komiteto nariai, kiekviena valstybė narė Tarybai atsiunčia sąrašą, kuriame kandidatų yra dukart daugiau nei jos piliečiams skiriamų vietų.
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Komitetas sudaromas taip, kad tinkamai atstovautų įvairioms ekonominės
ir socialinės veiklos sritims.
2. Taryba konsultuojasi su Komisija. Ji gali prašyti Europos organizacijų,
kurios atstovauja įvairioms Bendrijos veikla suinteresuotoms ekonominio ir socialinio gyvenimo sritims, nuomonės.
19 6 ST R A I PSN IS

Iš savo narių dvejų metų kadencijai komitetas išsirenka pirmininką ir biurą.
Jis priima savo Darbo tvarkos taisykles ir pateikia jas Tarybai, kuri jas vieningai patvirtina.
Komitetą Tarybos ar Komisijos prašymu sušaukia jo pirmininkas.
197 ST R A I PSN IS

Komitetą sudaro specializuoti pagrindinių sričių, kurioms taikoma ši Sutartis, skyriai.
Visų pirma jame yra žemės ūkio ir transporto skyriai, kuriems taikomos
specialios žemės ūkio ir transporto antraštinių dalių nuostatos.
Specializuoti skyriai veikia paisydami bendrų komitetui suteiktų įgaliojimų. Su jais negali būti konsultuojamasi atskirai nuo komiteto.
Komitete taip pat gali būti sudaryti pakomitečiai rengti nuomones konkrečiais klausimais ir konkrečiose srityse projektams, kuriuos jie teikia svarstyti
komitetui.
Darbo tvarkos taisyklės nustato, kaip specializuoti skyriai ir pakomitečiai
yra sudaromi ir kokie jų įgaliojimai.
19 8 ST R A I PSN IS

Šioje Sutartyje numatytais atvejais Taryba ir Komisija privalo konsultuotis
su komitetu. Šios institucijos su komitetu gali konsultuotis visais, jų manymu,
reikalingais atvejais.
Prireikus Taryba ar Komisija nustato komitetui terminą, per kurį jis turėtų
pateikti savo nuomonę ir kuris negali būti trumpesnis kaip dešimt dienų nuo tos
dienos, kai pirmininkas gauna atitinkamą pranešimą. Jei terminui pasibaigus
nuomonė nepateikiama, tai nekliudo toliau veikti.
Komiteto ir specializuoto skyriaus nuomonė kartu su posėdžių protokolu
siunčiami Tarybai ir Komisijai.
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II A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
FINANSINĖS NUOSTATOS

19 9 ST R A I PSN IS

Visi Bendrijos pajamų ir išlaidų straipsniai, taip pat ir susijusieji su Europos
socialiniu fondu, įtraukiami į kiekvieniems finansiniams metams sudaromas sąmatas ir nurodomi biudžete.
Biudžete nurodytos pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.
200 STR AIPSNIS

1. Biudžeto pajamas nepriklausomai nuo bet kokių kitų pajamų sudaro valstybių narių finansiniai įnašai pagal tokią skalę:
BELGIJA
7,9
VOKIETIJA
28
PRANCŪZIJA
28
ITALIJA
28
LIUKSEMBURGAS
0,2
NYDERLANDAI
7,9
2. Tačiau valstybių narių finansiniai įnašai, skirti Europos socialinio fondo
išlaidoms padengti, nustatomi pagal tokią skalę:
BELGIJA
8,8
VOKIETIJA
32
PRANCŪZIJA
32
ITALIJA
20
LIUKSEMBURGAS
0,2
NYDERLANDAI
7
3. Taryba vieningai priimtu sprendimu gali keisti šias skales.
201 ST R A IPSN IS

Komisija išnagrinėja sąlygas, kuriomis 200 straipsnyje numatytus valstybių
narių finansinius įnašus būtų galima pakeisti kitomis Bendrijos nuosavomis lėšomis, visų pirma pajamomis, gaunamomis iš bendrojo muitų tarifo, kai jis bus
galutinai nustatytas.
Šiuo tikslu Komisija pateikia pasiūlymus Tarybai.
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Taryba, dėl šių pasiūlymų pasikonsultavusi su Asamblėja, gali vieningai nustatyti atitinkamas nuostatas, kurias ji rekomenduoja valstybėms narėms priimti
pagal savo atitinkamas konstitucines nuostatas.
202 STR AIPSNIS

Biudžete numatytas išlaidas leidžiama daryti vienerius finansinius metus,
jei pagal 209 straipsnį priimti reglamentai nenustato kitaip.
Bet kokie neišnaudoti asignavimai, išskyrus asignavimus personalui išlaikyti, finansinių metų pabaigoje pagal 209 straipsnį nustatytomis sąlygomis gali
būti perkelti, bet tik į kitus finansinius metus.
Grupuojant išlaidų straipsnius pagal jų pobūdį arba paskirtį, asignavimai
klasifikuojami atskirais skyriais ir, jei reikia, poskyriais laikantis pagal 209 straipsnį priimtų reglamentų.
Asamblėjos, Tarybos, Komisijos ir Teisingumo Teismo išlaidos nustatomos
atskirose biudžeto dalyse nepažeidžiant specialių nuostatų dėl tam tikrų bendrų
išlaidų.
203 STR AIPSNIS

1. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
2. Kiekviena Bendrijos institucija sudaro savo išlaidų sąmatą. Komisija
konsoliduoja šias sąmatas, parengdama preliminarų veiklos biudžeto projektą.
Prie jo ji prideda nuomonę, kurioje gali būti pateikiamos kitokios sąmatos.
Komisija preliminarų biudžeto projektą pateikia Tarybai ne vėliau kaip iki
tų metų, po kurių tas biudžetas bus vykdomas, rugsėjo 30 d.
Taryba, ketindama nukrypti nuo preliminaraus biudžeto projekto, konsultuojasi su Komisija, o prireikus – su kitomis suinteresuotomis institucijomis.
3. Taryba kvalifikuota balsų dauguma sudaro biudžeto projektą ir perduoda jį Asamblėjai.
Biudžeto projektas Asamblėjai pateikiamas ne vėliau kaip iki tų metų, po
kurių tas biudžetas bus vykdomas, spalio 31 d.
Asamblėja turi teisę siūlyti biudžeto projekto pataisas.
4. Jei pateikus biudžeto projektą Asamblėjai, ji per vieną mėnesį jį patvirtino
arba nepateikė nuomonės Tarybai, biudžeto projektas tampa galutinai priimtu.
Jei per šį laikotarpį Asamblėja pasiūlo pataisų, pakeistas biudžeto projektas perduodamas Tarybai. Taryba, biudžeto projektą aptarusi su Komisija,
o prireikus – ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis, kvalifikuota balsų
dauguma biudžetą galutinai priima.
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5. Tvirtinant su Europos socialiniu fondu susijusią biudžeto dalį, Tarybos
narių balsai paskirstomi taip:
BELGIJA
8
VOKIETIJA
32
PRANCŪZIJA
32
ITALIJA
20
LIUKSEMBURGAS
1
NYDERLANDAI
7
Tarybos teisės aktams priimti reikia gauti ne mažiau kaip 67 balsus, atiduotus už.
204 STR AIPSNIS

Jei finansinių metų pradžioje dėl biudžeto dar nėra balsuota, suma lygi ne
daugiau kaip vienai dvyliktajai praėjusių finansinių metų biudžeto asignavimų
daliai, gali būti išleista kiekvieną mėnesį pagal bet kokį biudžeto skyrių ar poskyrį, laikantis pagal 209 straipsnį priimtų reglamentų nuostatų; tačiau ši tvarka
nesuteikia Komisijai teisės disponuoti asignavimais, viršijančiais vieną dvyliktąją
asignavimų, numatytų rengiamame biudžeto projekte.
Taryba, laikydamasi kitų pirmojoje pastraipoje nurodytų sąlygų, kvalifikuota balsų dauguma gali leisti išlaidas, didesnes nei viena dvyliktoji dalis.
Pagal praėjusiems finansiniams metams nustatytas skales kiekvieną mėnesį valstybės narės preliminariai moka sumas, būtinas šio straipsnio taikymui
užtikrinti.
205 STR AIPSNIS

Komisija, laikydamasi pagal 209 straipsnį priimtų reglamentų nuostatų, biudžetą vykdo savo pačios atsakomybe ir neperžengdama nustatytų asignavimo ribų.
Reglamentai nustato išsamias taisykles, kuriomis vadovaudamasi kiekviena institucija daro savo išlaidas.
Neviršydama biudžeto, Komisija, laikydamasi apribojimų ir sąlygų, nustatytų pagal 209 straipsnį priimtuose reglamentuose, gali perkelti asignavimus iš
vieno biudžeto skyriaus į kitą arba iš vieno poskyrio į kitą.
206 STR AIPSNIS

Visas biudžeto pajamų ir išlaidų sąskaitas tikrina Audito valdyba, sudaryta
iš auditorių, kurių nepriklausomumas nekelia abejonių, iš kurių tarpo išrenka-
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mas pirmininkas. Taryba vieningai priimtu sprendimu nustato auditorių skaičių.
Audito valdybos auditorius ir pirmininką penkeriems metams vieningai priimtu
sprendimu skiria Taryba. Kvalifikuota balsų dauguma Taryba nustato jų atlyginimą.
Audito, kuris remiasi pateiktais apskaitos dokumentais ir prireikus atliekamas vietoje, tikslas – nustatyti, ar visos pajamos buvo gautos ir visos išlaidos
padarytos teisėtai ir tvarkingai, ir ar finansų valdymas yra patikimas. Pasibaigus
kiekvieniems finansiniams metams, Audito valdyba parengia pranešimą, kuris
tvirtinamas jo narių balsų dauguma.
Kasmet Komisija pateikia Taryba ir Asamblėjai su biudžeto vykdymu susijusias praėjusių finansinių metų ataskaitas ir Audito valdybos pranešimą. Komisija
savo ruožtu jiems nusiunčia Bendrijos turto ir įsipareigojimų finansinę ataskaitą.
Taryba kvalifikuota balsų dauguma patvirtina, kad Komisija biudžetą įvykdė. Savo sprendimą ji praneša Asamblėjai.
207 STR A IPSNIS

Biudžetas sudaromas apskaitos vienetais, nustatytais laikantis pagal 209
straipsnį priimtų reglamentų nuostatų.
200 straipsnio 1 dalyje numatytus finansinius įnašus valstybės narės Bendrijai moka savo nacionaline valiuta.
Turimi šių įnašų likučiai deponuojami valstybių narių arba jų paskirtų institucijų ižduose. Šie deponuojami likučiai deponavimo dieną išlaiko pariteto vertę pagal šio straipsnio pirmojoje pastraipoje minėtą apskaitos vienetą.
Likučiai gali būti investuojami Komisijos ir suinteresuotos valstybės narės
sutartomis sąlygomis.
Pagal 209 straipsnį priimtuose reglamentuose nustatomos techninės sąlygos, kuriomis vykdomos su Europos socialiniu fondu susijusios finansinės operacijos.
208 STR AIPSNIS

Komisija, pranešusi atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, gali turimas lėšas kurios nors valstybės narės valiuta pakeisti į kitos
valstybės narės valiutą, jei to reikia, kad tokias lėšas būtų galima naudoti šioje
Sutartyje numatytiems tikslams. Komisija kiek galėdama stengiasi tokių keitimų nedaryti, jei ji turi grynųjų pinigų ar likvidaus turto jai reikalinga valiuta.
Komisija ryšius su kiekviena valstybe nare palaiko per atitinkamos valstybės paskirtą instituciją. Atlikdama finansines operacijas, ji naudojasi atitinkamos
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valstybės narės emisijos banko arba kurios nors kitos tos valstybės narės patvirtintos finansų institucijos paslaugomis.
209 STR AIPSNIS

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, vieningai:
a) priima finansinius reglamentus, nurodančius biudžeto sudarymo ir vykdymo bei sąskaitų pateikimo ir audito tvarką;
b) nustato būdus ir tvarką, kaip valstybių narių įnašai tampa prieinamais
Komisijai;
c) nustato taisykles, reglamentuojančias įgaliojimus suteikiančių pareigūnų
ir apskaitos pareigūnų atsakomybę bei atitinkamą inspektavimo tvarką.

V I DA L IS
BE N DROSIOS IR BA IGI A MOSIOS N UOSTATOS
210 ST R A I PSN IS

Bendrija yra juridinis asmuo.
2 11 S T R A I P S N I S

Kiekvienoje valstybėje narėje Bendrija naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal jų įstatymus; ji gali įsigyti kilnojamąjį ir
nekilnojamąjį turtą bei juo disponuoti ir būti šalimi teismo procese. Šiuo tikslu
Bendrijai atstovauja Komisija.
212 ST R A I PSN IS

Taryba, bendradarbiaudama su Komisija ir pasikonsultavusi su kitomis suinteresuotomis institucijomis, vieningai patvirtina Bendrijos pareigūnų tarnybos
nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.
Praėjus ketveriems metams nuo šios Sutarties įsigaliojimo, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su kitomis suinteresuotomis institucijomis, gali kvalifikuota balsų dauguma pakeisti šiuos tarnybos nuostatus ir
įdarbinimo sąlygas.
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213 ST R A I PSN IS

Komisija, laikydamasi pagal šios Sutarties nuostatas Tarybos nustatytų apribojimų ir sąlygų, gali rinkti bet kokią informaciją ir daryti bet kokį patikrinimą, reikalingą jai patikėtoms užduotims atlikti.
214 S T R A I P S N I S

Bendrijos institucijų nariai, komitetų nariai, Bendrijos pareigūnai ir kiti
tarnautojai, netgi nustoję eiti savo pareigas, neturi teisės atskleisti informacijos,
kurią jie yra įsipareigoję saugoti kaip profesinę paslaptį, ypač informacijos apie
įmones, jų verslo ryšius ar sąnaudų sudedamąsias dalis.
215 S T R A I P SN I S

Bendrijos sutartinę atsakomybę reglamentuoja atitinkamai sutarčiai taikoma teisė.
Deliktinės atsakomybės atveju Bendrija pagal bendrus valstybių narių įstatymams būdingus principus atlygina bet kokią žalą, kurią, eidami savo pareigas,
padaro jos institucijos ar jų tarnautojai.
Asmeninę jos tarnautojų atsakomybę Bendrijai reglamentuoja nuostatos,
numatytos jiems taikomuose tarnybos nuostatuose arba įdarbinimo sąlygose.
216 S T R A I P S N I S

Bendrijos institucijų būstinės vieta nustatoma bendru valstybių narių vyriausybių sutarimu.
2 17 S T R A I P S N I S

Kalbų vartojimą Bendrijos institucijose reglamentuojančias taisykles, nepažeisdama Teisingumo Teismo darbo reglamento nuostatų, vieningai nustato
Taryba.
218 S T R A I P S N I S

Valstybių narių teritorijose Bendrija atskirame protokole nustatytomis sąlygomis naudojasi privilegijomis ir imunitetais, kurie yra būtini jos uždaviniams
atlikti.
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219 ST R A I PSN IS

Valstybės narės įsipareigoja ginčų dėl šios Sutarties aiškinimo ar taikymo
nespręsti kitais būdais, nei nustatyta šioje Sutartyje.
220 STR AIPSNIS

Prireikus valstybės narės veda tarpusavio derybas, kad savo nacionaliniams
subjektams užtikrintų:
– asmens apsaugą, teisių garantiją ir apsaugą tokiomis pat sąlygomis, kurias kiekviena valstybė taiko savo nacionaliniams subjektams;
– dvigubo apmokestinimo panaikinimą Bendrijoje;
– bendrovių ir firmų, apibrėžtų 58 straipsnio antrojoje pastraipoje, abipusį
pripažinimą, jų juridinio asmens statuso išlaikymą tais atvejais, kai buveinė yra
perkeliama iš vienos šalies į kitą, ir galimybę jungtis bendrovėms ar firmoms,
reglamentuojamoms skirtingų šalių įstatymų;
– formalumų, reguliuojančių abipusį teismų ir arbitražo sprendimų pripažinimą ir vykdymą, supaprastinimą.
221 ST R A I PSN IS

Per trejus metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo valstybės narės sudaro kitų
valstybių narių nacionaliniams subjektams tokias pat sąlygas dalyvauti bendrovių ir firmų, apibrėžtų 58 straipsnyje, kapitale, kokias turi jos pačios nacionaliniai subjektai, nepažeisdamos kitų šios Sutarties nuostatų taikymo.
222 STR AIPSNIS

Ši Sutartis jokiu būdu nepažeidžia valstybių narių normų, reglamentuojančių nuosavybės sistemą.
223 STR AIPSNIS

1. Šios Sutarties nuostatos nekliudo taikyti šias taisykles:
a) jokia valstybė narė neprivalo teikti informacijos, kurios atskleidimą ji
laiko prieštaraujančiu gyvybiniams savo saugumo interesams;
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b) kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurias mano esant būtinas
apsaugoti gyvybiniams savo saugumo interesams, susijusiems su ginklų, amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba; šios priemonės neturi
kenkti gaminių, kurie nėra specialiai skirti karo tikslams, konkurencijos bendrojoje rinkoje sąlygoms.
2. Per pirmuosius metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo Taryba, spręsdama
vieningai, sudaro gaminių, kuriems taikomos šio straipsnio 1 dalies b punkto nuostatos, sąrašą.
3. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali vieningai pakeisti minėtąjį
sąrašą.
224 ST R A I PSN IS

Valstybės narės konsultuojasi viena su kita siekdamos prireikus veikti
drauge, kad bendrosios rinkos veikimui nedarytų poveikio priemonės, kurių
valstybei narei gali tekti imtis įvykus rimtiems viešąją tvarką trikdantiems vidaus neramumams, kilus karui ar atsiradus didelei, karo grėsmę keliančiai tarptautinei įtampai, arba siekiant vykdyti įsipareigojimus, kuriuos ji prisiėmė taikai
ir tarptautiniam saugumui palaikyti.
225 STR AIPSNIS

Jei 223 ir 224 straipsniuose minėtais atvejais taikomos priemonės bendrojoje rinkoje trikdo konkurencijos sąlygas, Komisija, veikdama kartu su suinteresuota valstybe, ištiria, kaip tas priemones būtų galima suderinti su šioje
Sutartyje nustatytomis taisyklėmis.
Nukrypdama nuo 169 ir 170 straipsniuose numatytos tvarkos, Komisija ar
bet kuri valstybė narė gali tiesiogiai kreiptis į Teisingumo Teismą, jei mano, kad
kita valstybė narė piktnaudžiauja 223 ir 224 straipsniuose numatytomis galiomis. Teisingumo Teismas savo išvadą pateikia uždarame posėdyje.
226 STR A IPSNIS

1. Jei pereinamuoju laikotarpiu kuriame nors ekonominės veiklos sektoriuje kyla didelių sunkumų, kurie gali užsitęsti arba labai pakenkti kurio nors
regiono ekonominei padėčiai, valstybė narė gali prašyti leisti imtis apsaugos
priemonių padėčiai atitaisyti ir atitinkamam sektoriui prie bendrosios rinkos
ekonomikos pritaikyti.
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2. Suinteresuotos valstybės prašymu Komisija ypatinga tvarka nedelsdama
nustato jos nuomone reikalingas apsaugos priemones, nurodydama jų taikymo
sąlygas ir būdus.
3. Pagal šio straipsnio 2 dalį leidžiamos priemonės gali apimti nukrypimus
nuo šioje Sutartyje nustatytų taisyklių, leidžiamus daryti tik tokius ir tik tokį
laiką, koks yra būtinas 1 dalyje minėtiems tikslams pasiekti. Pirmenybė teikiama tokioms priemonėms, kurios mažiausiai trikdys bendrosios rinkos veikimą.
227 ST R A IPSNIS

1. Ši Sutartis taikoma Belgijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Vokietijos Federacinei Respublikai, Italijos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei ir Nyderlandų Karalystei.
2. Alžyrui ir Prancūzijos užjūrio departamentams šios Sutarties bendrosios ir specialios šios Sutarties nuostatos, susijusios su:
– laisvu prekių judėjimu;
– žemės ūkiu, išskyrus 40 straipsnio 4 dalį;
– paslaugų liberalizavimu;
– konkurencijos taisyklėmis;
– 108, 109 ir 226 straipsniuose numatytomis apsaugos priemonėmis;
– institucijomis,
taikomos nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos.
Kitų šios Sutarties nuostatų taikymo sąlygas, remdamasi Komisijos pasiūlymu, vieningai nustato Taryba ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams nuo šios
Sutarties įsigaliojimo.
Šioje Sutartyje, ypač jos 226 straipsnyje, numatyta tvarka Bendrijos institucijos rūpinasi, kad būtų užtikrinta šių regionų ekonominė ir socialinė plėtra.
3. Užjūrio šalims ir teritorijoms, išvardytoms šios Sutarties IV priede, taikomi specialūs susitarimai dėl asociacijos, išdėstyti Sutarties IV dalyje.
4. Šios Sutarties nuostatos taikomos Europos teritorijoms, už kurių išorės
santykius atsako kuri nors valstybė narė.
228 STR AIPSNIS

1. Tais atvejais, kai ši Sutartis numato Bendrijos ir vienos arba keleto valstybių ar tarptautinių organizacijų susitarimų sudarymą, dėl tokių susitarimų
derasi Komisija. Pagal įgaliojimus, kurie šiuo atžvilgiu yra suteikiami Komisijai,
susitarimus sudaro Taryba, šioje Sutartyje numatytais atvejais pasikonsultavusi
su Asamblėja.
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Taryba, Komisija ar valstybė narė gali iš anksto gauti Teisingumo Teismo
nuomonę dėl to, ar numatytas sudaryti susitariamas neprieštarauja šios Sutarties
nuostatoms. Jei Teisingumo Teismo nuomonė yra neigiama, susitarimas gali įsigalioti tik pagal 236 straipsnį.
2. Šiomis sąlygomis sudaryti susitarimai yra privalomi Bendrijos institucijoms ir valstybėms narėms.
229 STR AIPSNIS

Komisija užtikrina, kad būtų palaikomi tinkami ryšiai su Jungtinių Tautų,
jų specializuotų agentūrų ir Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos
organais.
Ji taip pat rūpinasi tinkamais ryšiais su visomis tarptautinėmis organizacijomis.
230 STR AIPSNIS

Bendrija visais tinkamais būdais bendradarbiauja su Europos Taryba.
2 31 S T R A I P S N I S

Bendrija su Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija užmezga
glaudų bendradarbiavimą, kuris detaliau nustatomas bendru sutarimu.
232 STR A IPSNIS

1. Šios Sutarties nuostatos neturi įtakos Europos anglių ir plieno bendrijos
steigimo sutarčiai, ypač valstybių narių teisėms ir pareigoms, minėtos Bendrijos
institucijų įgaliojimams ir minėtos Sutarties nustatytoms bendrosios anglių ir
plieno rinkos veikimo taisyklėms.
2. Šios Sutarties nuostatos nepažeidžia Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties nuostatų.
233 STR AIPSNIS

Šios Sutarties nuostatos nekliudo egzistuoti regioninėms sąjungoms tarp
Belgijos ir Liuksemburgo ar tarp Belgijos, Liuksemburgo ir Nyderlandų arba joms
kurti, jei šių regioninių sąjungų tikslų negalima pasiekti taikant šią Sutartį.
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234 STR AIPSNIS

Šios Sutarties nuostatos neturi paveikti teisių ir pareigų, kylančių iš susitarimų, sudarytų iki šios Sutarties įsigaliojimo datos, tarp vienos ar keleto valstybių narių ir vienos ar keleto trečiųjų šalių.
Jei tokie susitarimai yra nesuderinami su šia Sutartimi, atitinkama valstybė narė ar atitinkamos valstybės narės stengiasi pašalinti egzistuojantį nesuderinamumą. Prireikus valstybės narės viena kitai padeda siekti šio tikslo ir tam
tikrais atvejais nustato bendrą požiūrį.
Įgyvendindamos pirmojoje pastraipoje minimus susitarimus, valstybės
narės atsižvelgia į tai, kad nuolaidos, kurias kiekviena valstybė narė daro remdamasi šia Sutartimi, yra neatskiriama Bendrijos kūrimo dalis ir dėl to jie yra
neatsiejamai susiję su bendrų institucijų kūrimu, galių joms suteikimu ir tuo,
kad visos valstybės narės daro tas pačias nuolaidas.
235 STR AIPSNIS

Jei pasirodytų, kad veikiant bendrajai rinkai vienam iš Bendrijos tikslų
pasiekti reikia imtis Bendrijos veiksmų, kuriems ši Sutartis nenumato reikalingų įgaliojimų, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su
Asamblėja, vieningai priimtu sprendimu imasi reikiamų priemonių.
236 STR AIPSNIS

Kiekvienos valstybės narės vyriausybė ir Komisija gali teikti Tarybai pasiūlymus dėl šios Sutarties pakeitimo. Jei Taryba, pasikonsultavusi su Asamblėja, o
prireikus – su Komisija, pateikia teigiamą nuomonę dėl valstybių narių vyriausybių atstovų konferencijos sušaukimo, konferenciją šios Sutarties pakeitimams
bendru sutarimu nustatyti sušaukia Tarybos pirmininkas.
Pakeitimai įsigalioja, kai visos valstybės narės juos ratifikuoja pagal savo
atitinkamas konstitucines nuostatas.
237 ST R A IPSN IS

Kiekviena Europos valstybė gali pareikšti norą tapti Bendrijos nare. Savo
paraišką ji pateikia Tarybai, kuri, gavusi Komisijos nuomonę, sprendžia vieningai.
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Priėmimo sąlygos ir šios Sutarties pakeitimai, reikalingi tokiam priėmimui, nustatomi valstybių narių ir paraišką pateikusios valstybės susitarimu. Šis
susitarimas pateikiamas visoms susitariančioms valstybėms ratifikuoti pagal jų
atitinkamas konstitucines nuostatas.
238 STR AIPSNIS

Bendrija su trečiąja valstybe, valstybių sąjunga ar tarptautine organizacija
gali sudaryti susitarimus steigti asociaciją, numatančią abipuses teises ir pareigas, bendrą veiklą ir specialią tvarką.
Tokius susitarimus, pasikonsultavusi su Asamblėja, vieningai priimtu sprendimu sudaro Taryba.
Kai dėl tokių susitarimų reikia keisti šią Sutartį, tokie pakeitimai pirma
turi būti priimti 236 straipsnyje nustatyta tvarka.
239 STR AIPSNIS

Bendru valstybių narių sutarimu prie šios Sutarties pridedami protokolai
sudaro neatskiriamą šios Sutarties dalį.
24 0 ST R A I PSN IS

Ši Sutartis sudaroma neribotam laikui.

I NST I T UCI J Ų ST EIGI M A S
241 S T R A I P S N I S

Taryba susirenka per vieną mėnesį nuo šios Sutarties įsigaliojimo.
242 ST R A I PSN IS

Taryba imasi visų būtinų priemonių Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui įkurti per tris mėnesius nuo pirmojo Tarybos posėdžio.
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243 ST R A I PSN IS

Asamblėja Tarybos pirmininko šaukimu susirenka per du mėnesius nuo
pirmojo Tarybos posėdžio savo biurui išrinkti ir Darbo tvarkos taisyklėms parengti. Kol biuras išrenkamas, Asamblėjai pirmininkauja vyriausias jos narys.
24 4 ST R A I PSN IS

Teisingumo Teismas pradeda vykdyti savo funkcijas iškart, kai tik paskiriami jo nariai. Jo pirmasis pirmininkas renkamas trejiems metams tomis pačiomis sąlygomis kaip ir jo nariai.
Pradėjęs vykdyti savo funkcijas, Teisingumo Teismas per tris mėnesius parengia savo Darbo reglamentą.
Teisingumo Teismas negali priimti ieškinių, kol nepaskelbiamas jo Darbo
reglamentas. Laikas, nustatytas pateikti ieškiniui, skaičiuojamas tik nuo šio paskelbimo dienos.
Teisingumo Teismo primininkas nuo paskyrimo dienos pradeda vykdyti
šios Sutarties jam suteiktus įgaliojimus.
245 ST R A I PSN IS

Komisija savo funkcijas pradeda vykdyti ir šios Sutarties jai patikėtą atsakomybę prisiima iškart, kai paskiriami jos nariai.
Pradėjusi vykdyti savo funkcijas, Komisija pradeda tyrimus ir užmezga ryšius, reikalingus informacijai apie bendrą ekonominę Bendrijos padėtį gauti.
24 6 ST R A I PSN IS

1. Pirmieji finansiniai metai prasideda šios Sutarties įsigaliojimo dieną ir
baigiasi gruodžio 31 d. Tačiau jei ši Sutartis įsigalioja antroje metų pusėje, pirmieji finansiniai metai trunka iki kitų metų gruodžio 31 d.
2. Kol bus sudarytas pirmųjų finansinių metų biudžetas, valstybės narės
Bendrijai moka beprocentes avansines sumas, kurios atskaitomos iš jų finansinių
įnašų į minėto biudžeto vykdymą.
3. Kol bus patvirtinti 212 straipsnyje numatyti Bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, kiekviena institucija samdo
jai reikiamą personalą ir tam tikslui sudaro terminuotas darbo sutartis.
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Kiekviena institucija kartu su Taryba nagrinėja klausimus, susijusius su etatų skaičiumi, atlyginimu ir pareigų paskirstymu.

BA IGI A MOSIOS N UOSTATOS
247 ST R A I PSN IS

Aukštosios Susitariančios Šalys šią Sutartį ratifikuoja pagal savo atitinkamas konstitucines nuostatas. Ratifikavimo dokumentai deponuojami Italijos Respublikos Vyriausybei.
Ši Sutartis įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po to, kai ratifikavimo dokumentus deponuoja paskutinė valstybė signatarė. Tačiau jei dokumentai deponuojami likus mažiau kaip penkiolikai dienų iki kito mėnesio pradžios, Sutartis
įsigalioja pirmą antrojo po deponavimo mėnesio dieną.

248 ST R A I PSN IS

Ši vienu originaliu egzemplioriumi sudaryta Sutartis, kurios visi keturi
tekstai italų, olandų, prancūzų ir vokiečių kalbomis yra autentiški, deponuojama
Italijos Respublikos Vyriausybės archyvuose, o Italijos Respublikos Vyriausybė
patvirtintą Sutarties kopiją perduoda kitų valstybių signatarių vyriausybėms.
TA I PA L I U DY DA M I , šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji at-

stovai.
Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų kovo dvidešimt penktą dieną Romoje.
P. H . SPA A K
A DE N AU E R
PI N E AU
A N T ON IO SE GN I
BE C H
J. LU NS

J. C H . SN OY E T D’OPPEU R S
H A LLSTEIN
M . FAU R E
GA E TA N O M A RT I N O
L A M BE R T SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N
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Priedai

I. SĄ R A ŠA S
SUTARTIES 19 IR 20 STR AIPSNIUOSE NURODYTI A–G SĄR AŠAI

A SĄ R A ŠA S
TARIFO POZICIJŲ, Į KURIŲ 3 SKILTYJE NURODYTAS
MUITO NORMAS REIKIA ATSIŽVELGTI APSK AIČIUOJANT
ARITMETINĮ VIDURKĮ, SĄR AŠAS

Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
ex 15.10
15.11
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Prekių aprašymas
2
Rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant
Glicerolis ir glicerolio šarmai:
– neapdoroti
– išvalyti

Muitas (%),
į kurį turi atsižvelgti
Prancūzija
3
18
6
10

Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
19.04
ex 28.28
ex 28.37
ex 28.52
ex 29.01

ex 29.02
ex 29.03
ex 29.15
ex 29.22
ex 29.23

ex 29.25
29.28
ex 29.31
ex 29.44

ex 30.02

ex 30.03
ex 31.02
ex 31.03

ex 31.04

Prekių aprašymas
2
Tapijoka ir sago; tapijokos ir sago pakaitalai,
pagaminti iš bulvių ar kitų krakmolų
Vanadžio pentoksidas
Neutralus natrio sulfitas
Cerio chloridai; cerio sulfatai
Aromatiniai angliavandeniliai:
– ksilenai:
– izomerų mišiniai
– ortoksilenas, metaksilenas, paraksilenas
– stireno monomeras
– izopropilbenzenas (kumenas)
Dichlormetanas
Vinilchlorido monomeras
Paratolueno sulfochloridas
Dimetilo tereftalatas
Etilendiaminas ir jo druskos
Cikliniai amino-aldehidai; cikliniai aminoketonai ir amino-chinonai, jų halogeninti,
sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai ir jų
druskos ir esteriai
Amino homoveratrolis
Diazo-, azo- arba azoksi junginiai
Chloruoto benzilo disulfidas
Antibiotikai (išskyrus peniciliną,
streptomiciną, chloramfenikolį ir jo druskas
ir auremomiciną)
Vakcinos nuo snukio ir nagų ligos,
mikroorganizmų štamai, skirti joms gaminti;
serumai ir vakcinos nuo kiaulių šiltinės
Sarkomicinas
Mineralinės arba cheminės azoto trąšos,
kombinuotos
Mineralinės arba cheminės fosforo trąšos:
– nesumaišytos:
– superfosfatai:
– kaulamilčiai
– kiti
– sumaišytos
Mineralinės arba cheminės kalio trąšos,
sumaišytos

Muitas (%),
į kurį turi atsižvelgti
Prancūzija
3
45
15
20
20

20
25
20
25
20
25
15
30
20

25
25
25
25

15

15
18
20

10
12
7
7
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Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
ex 31.05

ex 32.07

ex 37.02

ex 39.02
ex 39.03

ex 39.06
ex 48.01

48.04

ex 48.05
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Prekių aprašymas
2
Kitos trąšos, įskaitant sumaišytas ir
kompleksines trąšas
– fosforo nitratai ir amonio-kalio fosfatai
– kitos trąšos, išskyrus tirpias organines
trąšas
Trąšos, turinčios tablečių, pastilių ir panašų
pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių
bruto masė ne didesnė kaip 10 kg
Smulkiai sumaltas gamtinis magnetitas,
naudojamas pigmentams ir skirtas anglies
valymui
Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos,
neeksponuotos, perforuotosios, skirtos:
– nespalvotosioms fotografijoms (pozityvams), importuojamoms pakuotėse, po
tris vienetus, atskirai nenaudojamoms ir
skirtoms polichrominės juostos pagrindui
– Spalvotosioms fotografijoms, kurių ilgis
didesnis kaip 100 m
Polivinilchloridas; polivinilbutiralis lakštų
pavidalo
Celiuliozės esteriai, išskyrus nitratus ir
acetatus
Plastikai, kurių pagrindą sudaro celiuliozės
esteriai (išskyrus nitratus ir acetatus)
Plastikai, kurių pagrindą sudaro celiuliozės
eteriai arba kiti celiuliozės cheminiai dariniai
Algino rūgštis, jos druskos ir esteriai, sausi
Popierius ir kartonas, pagamintas mašininiu
būdu:
– kraftpopieris ir kartonas
– kitas, ištisinis, dvigubo ar didesnio ilgio, su
kraftpopieriu viduje
Kompozicinis popierius arba kartonas
(pagamintas lipnia juostele tarpusavyje
suklijuojant plokščius sluoksnius) neapvilkti
apvalkalu ar neimpregnuoti, viduje sutvirtinti
arba nesutvirtinti, ritinių arba lakštų pavidalo
Popierius arba kartonas, gofruotas
Kraftpopieris arba kartonas, krepuotas arba
klostytas

Muitas (%),
į kurį turi atsižvelgti
Prancūzija
3

10
7

15

25

20
20
30
20
15
30
20

25
25

25
25
25

Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
ex 48.07
ex 51.01

ex 55.05

ex 57.07
ex 58.01

ex 59.04
ex 71.04
ex 84.10

ex 84.11

ex 84.37

ex 84.38

Prekių aprašymas
2
Kraftpopieris arba kartonas, suklijuoti
Dirbtinio pluošto verpalai (ištisiniai),
vienasiūliai, nesusukti arba susukti ne mažiau
kaip 400 sūkių
Sugretinti medvilnės verpalai, išskyrus
įvairiaspalvius verpalus, nebalinti, ne ilgesni
kaip 337 500 metrų 1 kilogramui, atskirai
matuojant
Kokoso pluošto verpalai
Rištiniai kilimai, kiliminės dangos ir
patiesalai, iš šilko, šilko atliekų, išskyrus
pašukas, cheminius tekstilės pluoštus,
metalizuotus verpalus, klasifikuojamus
52.01 pozicijoje, kitus metalizuotus verpalus,
vilnonius verpalus ar kitus verpalus iš
švelniavilnių gyvūnų plaukų
Sugretinti kokoso pluošto verpalai
Deimantų dulkės ir milteliai
Pagrindinės siurblių ir kompresorių dalys,
pagamintos iš nerūdijančio plieno arba
lengvųjų metalų ar jų lydinių, skirtos
stūmokliniams orlaivių varikliams
Pagrindinės siurblių ir kompresorių dalys,
išskyrus pagamintas iš nerūdijančio plieno
arba lengvųjų metalų ar jų lydinių, skirtos
stūmokliniams orlaivių varikliams
Lygaus arba raštuoto tiulio ir nėrinių
gamybos mašinos
Siuvinėjimo mašinos, išskyrus siūlo tempimo
mašinas (ažūrinių nėrinių gamybos mašinos)
Pagalbiniai mechaniniai įrenginiai naudojami
kartu su lygaus arba raštuoto tiulio ir nėrinių
gamybos mašinomis:
– nytkėlės
– žakardo mechanizmai
Pagalbiniai mechaniniai įrenginiai naudojami
kartu su siuvinėjimo mašinomis:
– automatinės mašinos
– kartono dėžių lankstymo mašinos, kartono
dėžių transporterinės mašinos, kontroliniai
įrengimai, ričių sukikliai

Muitas (%),
į kurį turi atsižvelgti
Prancūzija
3
25

20

20
18

80
18
10

15

15
10
10

10
18

18

10

99

Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1

ex 84.59

ex 84.63
ex 85.08

88.01
ex 88.03
88.04
88.05

ex 90.14
ex 92.10

Prekių aprašymas
2
Lygaus arba raštuoto tiulio ir nėrinių
gamybos mašinų ir jų pagalbinių mechaninių
įrenginių dalys ir reikmenys:
nytys, verpstės, šukos, nyčių rėmeliai ir šukų
virbai plokščioms mašinoms, karštuvų juostos
(jų plokštės ir ašmenys), sukomplektuotos
verpstės ir karštuvų juostų, ir verpsčių dalys
apvalioms mašinoms
Siuvinėjimo mašinų ir jų pagalbinių
mechaninių įrenginių dalys ir reikmenys:
– šaudyklės, šaudyklių dėžutės, įskaitant jų
plokštes; sąvaržėlės
Vyniojimo mašinos, skirtos laidų vielai
vynioti, ir izoliacinės ir apsauginės juostos,
skirtos elektrinėms spiralėms gaminti
Tiesioginio važiavimo ar inerciniai orlaivių
starteriai
Orlaivių stūmoklinių variklių alkūniniai
velenai
Orlaivių paleidimo varikliai
Orlaivių uždegimo magnetos, įskaitant
magnetų generatorius
Oro balionai ir orlaiviai
Oro balionų ir orlaivių dalys
Parašiutai, jų dalys ir reikmenys
Katapultos ir panašūs orlaivių paleidimo
mechanizmai ir jų dalys
Lakūnų treniruokliai ir jų dalys
Aeronavigacijos prietaisai
Fortepijonų ir pianinų mechanizmai ir klaviatūros (kurias sudaro ne mažiau kaip 85 klavišai)

Muitas (%),
į kurį turi atsižvelgti
Prancūzija
3

10

10

23
25
10
20
25
25
25
12
15
20
18
30

B SĄ R A ŠA S
TARIFO POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMAS MUITAS BENDR A JAME
MUITŲ TARIFE NEGALI BŪTI DIDESNIS K AIP 3 %, SĄR AŠAS
Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
5 SKYRIUS

10 0

Prekių aprašymas
2

Nr. Briuselio
Prekių aprašymas
nomenklatūroje
1
2
05.01
05.02
05.03
05.05
05.06
ex 05.07
Paukščių plunksnos, odos ir kitos jų kūno dalys su plunksnomis
arba pūkais, neapdorotos (išskyrus neapdorotas plunksnas ir pūkus,
skirtus patalynei)
05.09
kuni
05.12
ex 05.13
Gamtinės pintys, žaliavinės
13 SKYRIUS
13.01
13.02
14 SKYRIUS
14.01
kuni
14.05
25 SKYRIUS
25.02
25.04
Gamtinis grafitas, neskirtas mažmeninei prekybai
25.05
25.06
ex 25.07
Molis (išskyrus koaliną), andalūzitas ir kianitas, degti arba nedegti,
bet išskyrus keramzitus, klasifikuojamus 68.06 pozicijoje; mulitas;
šamotas ir dinasas
ex 25.08
Kreida, neskirta mažmeninei prekybai
ex 25.09
Žemės dažai, degti arba nedegti; gamtiniai žėrutiniai geležies oksidai
ex 25.10
25.11
ex 25.12
Silicinės infuzorinės žemės (pavyzdžiui, kizelgūras, trepelis ir
diatomitas) ir panašios silicinės žemės, degtos arba nedegtos, kurių
savitasis sunkis ne didesnis kaip 1, neskirtos mažmeninei prekybai
ex 25.13
Pemza; švitras; gamtinis korundas ir kiti gamtiniai abrazyvai,
neskirti mažmeninei prekybai
25.14
ex 25.17
Titnagas; skalda ir skaldyti akmenys, makadamas ir dervotas
makadamas, gargždas ir žvyras paprastai naudojami kaip betono
užpildas, kelio skalda, geležinkelių arba kitas balastas; žvirgždas
ex 25.18
Dolomitas, įskaitant grubiai aplygintą, arba tik suskaldytą arba
suskaldytą pjaunant į stačiakampius blokus
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Nr. Briuselio
Prekių aprašymas
nomenklatūroje
1
2
25.20
25.21
25.24
25.25
25.26
ex 25.27
Gamtinis steatitas, įskaitant gamtinį steatitą grubiai aplygintą
arba suskaldytą pjaunant į stačiakampius blokus; talkas (išskyrus
supakuotą į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg )
25.28
25.29
25.31
25.32
26 SKYRIUS
ex 26.01
Metalų rūdos ir koncentratai, išskyrus švino, cinko rūdas ir Europos
Anglių ir Plieno Bendrijos kontroliuojamus produktus; degti geležies
piritai
26.02
ex 26.03
Pelenai ir kitos liekanos (išskyrus geležies arba plieno gamybos
liekanas), kurių sudėtyje yra metalų arba jų junginių, išskyrus kurių
sudėtyje yra cinko)
26.04
27 SKYRIUS
27.03
ex 27.04
Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, skirti elektrodų gamybai ir
koksas iš durpių
27.05
27.05 (bis)
27.06
ex 27.13
Ozokeritas, lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, nevalyti
27.15
27.17
31 SKYRIUS
31.01
ex 31.02
Gamtinis natrio nitratas
40 SKYRIUS
40.01
40.03
40.04
41 SKYRIUS
41.09
43 SKYRIUS
43.01
44 SKYRIUS
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Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
44.01
47 SKYRIUS
47.02
50 SKYRIUS
50.01
53 SKYRIUS
53.01
53.02
53.03
53.05
55 SKYRIUS
ex 55.02
5504
57 SKYRIUS
57.04
63 SKYRIUS
63.02
70 SKYRIUS
ex 70.01
71 SKYRIUS
ex 71.01
ex 71.02
71.04
71.11
77 SKYRIUS
ex 77.04

Prekių aprašymas
2

Medvilnės pūkas, išskyrus žaliavinį

Stiklo atliekos (duženos)
Perlai, neapdoroti
Brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, neapdoroti

Berilis, neapdorotas

C SĄ R A ŠA S
TARIFŲ POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMAS MUITAS BENDR A JAME
MUITŲ TARIFE NEGALI BŪTI DIDESNIS K AIP 10 %, SĄR AŠAS
Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
5 SKYRIUS
ex 05.07
05.14
13 SKYRIUS
ex 13.03

Prekių aprašymas
2
Paukščių plunksnos, odos ir kitos jų kūno dalys, su plunksnomis
arba pūkais, išskyrus neapdorotas

Augalų syvai ir ekstraktai; agar agaras ir kitos augalinės kilmės
gleivės bei tirštikliai (išskyrus pektinines medžiagas)
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Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
15 SKYRIUS
ex 15.04
15.05
15.06
15.09
15.11
15.14
25 SKYRIUS
ex 25.09
ex 25.15

ex 25.16

ex 25.17
ex 25.18
25.22
25.23
27 SKYRIUS
ex 27.07

27.08
ex 27.13
ex 27.14
27.16
30 SKYRIUS
ex 30.01
32 SKYRIUS
ex 32.01
32.02
32.03
32.04
33 SKYRIUS

10 4

Prekių aprašymas
2
Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus, nerafinuoti arba
rafinuoti (išskyrus banginių taukus)

Žemės dažai, degti arba sumaišyti
Marmuras, travertinas, ekausinas ir kiti paminklams ar statybai
skirti kalkakmeniai, kurių savitasis sunkis ne mažesnis kaip 2,5,
ir alebastras, tiktai suskaldytas pjaunant į stačiakampius, ne
didesnio kaip 25 cm storio
Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti paminklams ar
statybai skirti akmenys, tik suskaldyti pjaunant į stačiakampius
ne didesnio kaip 25 cm storio
Akmenų, klasifikuojamų 25.15 arba 25.16 pozicijose, granulės,
trupiniai ir milteliai
Dolomitas degtas ir aglomeruotas (įskaitant dervotą dolomitą)

Alyvos ir kiti aukštatemperatūrinio akmens anglių dervų
distiliavimo produktai ir kitos alyvos ir produktai, klasifikuojami
šio skyriaus 2 pastaboje, išskyrus fenolius, krezolius ir ksilenolius
Ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių
vaškas, išskyrus nevalytus
Naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių
mineralų, likučiai, išskyrus naftos koksą

Liaukos ir kiti organai, naudojami organoterapijoje, džiovinti,
sumalti į miltelius arba nemalti
Augalinės kilmės rauginimo ekstraktai, išskyrus mimozos ir
kvebračo ekstraktus

Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
ex 33.01

33.02
33.03
33.04
38 SKYRIUS
38.01
38.02
38.04
38.05
38.06
ex 38.07
38.08
38.10
40 SKYRIUS
40.05
ex 40.07
40.15
41 SKYRIUS
41.02
ex 41.03
ex 41.04
41.05
41.06
41.07
41.10
43 SKYRIUS
43.02
44 SKYRIUS
44.06
iki
44.13
44.16
44.17
44.18
48 SKYRIUS
ex 48.01
50 SKYRIUS
50.06
50.08

Prekių aprašymas
2
Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant
konkretus ir absoliutus, išskyrus citrusų vaisių; kvapieji dervų
ekstraktai (rezinoidai)

Sakų terpentinas; sulfatinis terpentinas, neapdorotas; dipentenas,
neapdorotas

Tekstilės siūlai padengti arba impregnuoti vulkanizuotu kaučiuku

Avių arba ėriukų odos apdorotos, bet neraugintos
Ožkenos apdorotos, bet neraugintos

Laikraštinis ritininis popierius

10 5

Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
52 SKYRIUS
52.01
53 SKYRIUS
53.06
53.09
54 SKYRIUS
54.03
55 SKYRIUS
55.05
57 SKYRIUS
ex 57.05
ex 57.06
ex 57.07
ex 57.08
68 SKYRIUS
68.01
68.03
68.08
ex 68.10
ex 68.11

ex 68.12
ex 68.13
69 SKYRIUS
69.01
69.02
69.04
69.05
70 SKYRIUS
ex 70.01
70.02
70.03
70.04
70.05
70.06
70.16

10 6

Prekių aprašymas
2

Sėjamųjų kanapių (Cannabis sativa L.) pluoštų verpalai, neskirti
mažmeninei prekybai
Džiuto pluoštų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai
Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai, neskirti mažmeninei
prekybai
Popieriaus verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

Statybinės medžiagos iš gipsinių medžiagų
Statybinės medžiagos iš cemento (įskaitant cementinį šlaką),
betono arba iš dirbtinio akmens (įskaitant granuliuoto marmuro
medžiagas, aglomeruotas su cementu), sutvirtintos arba
nesutvirtintos
Statybinės medžiagos iš asbestcemenčio, celiuliozės pluošto arba
iš panašių medžiagų
Apdoroti asbesto pluoštai; mišiniai asbesto pagrindu ir mišiniai
asbesto ir magnio karbonato pagrindu

Stiklo masė (išskyrus optinį stiklą)

Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
71 SKYRIUS
ex 71.05
ex 71.06
ex 71.07
ex 71.08
ex 71.09
ex 71.10
73 SKYRIUS
73.04
73.05
ex 73.07

ex 73.10

ex 73.11

ex 73.12

ex 73.13

73.14
ex 73.15

Prekių aprašymas
2
Sidabras, neapdorotas
Valcuotas sidabras, neapdorotas
Auksas, neapdorotas
Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti
Platina ir kiti platinos grupės metalai, neapdoroti
Netaurieji ar taurieji metalai, plakiruoti platina ar platinos grupės
metalais, neapdoroti

Bliumai, ruošiniai, sliabai (plokšti ruošiniai) ir plokšti strypai
(įskaitant skardinius strypus) iš geležies arba iš plieno (išskyrus
Europos anglių ir plieno bendrijos kontroliuojamus gaminius);
neapdoroti kaldinti arba valcuoti gaminiai iš geležies arba plieno
Strypai ir juostos (įskaitant vielines juostas) iš geležies arba iš
plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karšto tempimo arba karšto
išspaudimo (ekstruzijos), po šaltojo formavimo arba šaltosios
apdailos (įskaitant preciziškai pagamintus); tuščiaviduriai
gręžimo strypai; (išskyrus Europos anglių ir plieno bendrijos
kontroliuojamus gaminius)
Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies
arba iš plieno, po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba
karštojo išspaudimo (ekstruzijos), po šaltojo formavimo arba
šaltosios apdailos; lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies
arba plieno, gręžioti arba negręžioti, perforuoti arba surinkti
iš elementų; (išskyrus Europos anglių ir plieno bendrijos
kontroliuojamus gaminius)
Žiedai ir lankai iš geležies ar plieno, karštai arba šaltai valcuoti
(išskyrus Europos anglių ir plieno bendrijos kontroliuojamus
gaminius)
Lakštai ir plokštės iš geležies arba plieno, karštai ar šaltai valcuoti;
(išskyrus Europos anglių ir plieno bendrijos kontroliuojamus
gaminius)
Legiruotasis plienas ir karbonizuotas plienas, pavidalais,
klasifikuojamais 73.06 – 73.14 pozicijose; (išskyrus Europos
anglių ir plieno bendrijos reglamentuojamus)

74 SKYRIUS
74.03
74.04
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Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
ex 74.05

ex 74.06
75 SKYRIUS
75.02
75.03
ex 75.05
76 SKYRIUS
76.02
76.03
ex 76.04

ex 76.05
77 SKYRIUS
ex 77.02

ex 77.04

78 SKYRIUS
78.02
78.03
ex 78.04

79 SKYRIUS
79.02
79.03
80 SKYRIUS
80.02
80.03
ex 80.04

81 SKYRIUS
ex 81.01

10 8

Prekių aprašymas
2
Varinė folija ( su įspaudais arba be įspaudų, sukarpyta tam
tikromis formomis, perforuota, padengta arba su antspaudu),
išskyrus foliją su sutvirtinančiomis medžiagomis
Vario milteliai (išskyrus labai smulkius miltelius)

Aliuminio folija (su įspaudais arba be įspaudų, sukarpyta tam
tikromis formas, perforuota, padengta arba spausdinta), išskyrus
foliją su sutvirtinančiomis medžiagomis
Aliuminio milteliai (išskyrus labai smulkius miltelius)
Apdoroti strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir
specialieji profiliai iš magnio; magnio viela; apdorotos magnio
plokštės, lakštai ir juostelės, magnio folija; vienodo dydžio
drožlės; magnio milteliai (išskyrus labai smulkius miltelius)
Apdoroti strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir
specialieji profiliai iš berilio; apdorotos berilio plokštės, lakštai ir
juostelės, berilio folija

Švino folija (su įspaudais arba be įspaudų, sukarpyta tam tikromis
formomis, perforuota, padengta arba spausdinta), išskyrus foliją
su sutvirtinančiomis medžiagomis

Alavo folija (su įspaudais arba be įspaudų, sukarpyta tam tikromis
formomis, perforuota, padengta arba spausdinta), išskyrus foliją
su sutvirtinančiomis medžiagomis
Apdoroti strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir
specialieji profiliai iš volframo; apdorotos volframo plokštės,
lakštai ir juostelės; volframo folija; volframo viela ir siūlai

Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
ex 81.02

ex 81.03

ex 81.04

93 SKYRIUS
ex 93.06
95 SKYRIUS
ex 95.01
iki
ex 95.07
98 SKYRIUS
ex 98.11

Prekių aprašymas
2
Apdoroti strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir
specialieji profiliai iš molibdeno; apdorotos molibdeno plokštės,
lakštai ir juostelės; molibdeno folija; molibdeno viela ir siūlai
Apdoroti strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir
specialieji profiliai iš tantalo; apdorotos tantalo plokštės, lakštai ir
juostelės; tantalo folija; tantalo viela ir siūlai
Apdoroti strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir
specialieji profiliai iš kitų netauriųjų metalų; apdorotos kitų
netauriųjų metalo plokštės, lakštai ir juostelės; kitų netauriųjų
metalų folija, viela ir siūlai
Buožės ir kitos medinės šautuvų dalys
Grubiai apdorotos drožinių medžiagos t. y. plokštės, lakštai,
strypai, vamzdžiai ir panašios formos, nepoliruotos arba kitaip
neapdorotos
Grubiai apdoroti pypkių ruošiniai, iš medienos arba iš šaknų,
naudojami pypkėms gaminti

D SĄ R A ŠA S
TARIFO POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMAS MUITAS BENDR A JAME
MUITŲ TARIFE NEGALI BŪTI DIDESNIS K AIP 15 %, SĄR AŠAS
Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
28 SKYRIUS

ex 28.01
ex 28.04
28.05
iki
28.10
ex 28.11
28.13
iki
28.22
28.24

Prekių aprašymas
2
Neorganiniai chemikalai; organiniai arba neorganiniai tauriųjų
metalų, retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų elementų arba
izotopų junginiai
Halogenai (išskyrus neapdorotą jodą ir bromą)
Vandenilis, inertinės dujos ir kiti metaloidai ir nemetalai
(išskyrus seleną ir fosforą)

Arseno trioksidas; arseno rūgštis
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Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
28.26
iki
28.31
ex 28.32
ex 28.34
28.35
iki
28.45
28.47
iki
28.58

Prekių aprašymas
2

Chloratai (išskyrus natrio chloratą ir kalio chloratą) ir
perchloratai
Oksijodidai ir perjodatai

E SĄ R A ŠA S
TARIFO POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMAS MUITAS
BENDR A JAME MUITŲ TARIFE NEGALI BŪTI DIDESNIS K AIP 25 %,
SĄR AŠAS
Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
29 SKYRIUS

Organiniai chemijos produktai

ex 29.01

Angliavandeniliai (išskyrus naftaliną)

29.02
29.03
ex 29.04

Prekių aprašymas
2

Acikliniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba
nitrozinti dariniai (išskyrus butilo ir izobutilo alkoholį)

29.05
ex 29.06
29.07
iki
29.45
32 SKYRIUS
32.05
32.06
39 SKYRIUS
39.01
iki
39.06

110

Fenoliai (išskyrus fenolį, krezolius ir ksilenolius) ir fenolalkoholiai

F SĄ R A ŠA S
TARIFO POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMO MUITO NORMOS
BENDR A JAME MUITŲ TARIFE BUVO NUSTATYTOS BENDRU
SUTARIMU, SĄR AŠAS

Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
ex 01.01
ex 01.02
ex 01.03
ex 02.01

02.02

ex 02.06
ex 03.01

ex 03.03

04.03
ex 04.05

04.06
1

Prekių aprašymas
2
Gyvi arkliai (skerstini)
Gyvi galvijai (išskyrus grynaveislius ir
veislinius gyvūnus )1
Gyvos kiaulės (išskyrus grynaveislius ir
veislinius gyvūnus)
Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai,
švieži, atšaldyti ar sušaldyti:
– arkliena
– galvijiena
– kiauliena
Negyvi naminiai paukščiai (vištos, antys,
žąsys, kalakutai ir patarškos) ir valgomieji
mėsos subproduktai (išskyrus kepenis), švieži,
atšaldyti ar sušaldyti
Arkliena, sūdyta arba džiovinta
Gėlavandenės žuvys, šviežios (gyvos arba
negyvos), šaldytos arba užšaldytos:
– upėtakiai ir kitos lašišinės žuvys
– kitos
Vėžiagyviai ir moliuskai, su kiautais arba
be kiautų, švieži (gyvi arba negyvi), šaldyti,
užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu arba vytinti;
vėžiagyviai, su kiautais, virti vandenyje:
– vėžiai ir omarai
– krabai ir krevetės
– austrės
Sviestas
Paukščių kiaušiniai, su lukštais, švieži arba
konservuoti:
– nuo vasario 16 iki rugpjūčio 31 d.
– nuo rugsėjo iki vasario 15 d.
Natūralus medus

Bendrasis muitų
tarifas (norma
pagal vertę %)
3
11
16
16

16
20
20

18
16

16
10

25
18
18
24

12
15
30

Įskaitant tik naminius gyvūnus
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Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
ex 05.07
05.08

ex 06.03

ex 07.01

07.04

ex 07.05

ex 08.01
08.02

ex 08.04

Prekių aprašymas
2
Plunksnos, naudojamos patalynei kimšti, ir
pūkai, neapdoroti
Kaulai ir ragų šerdys, neapdoroti, nuriebalinti,
paprastai apdoroti, bet neišpjauti pagal
formą, apdoroti rūgštimi ar deželatinuoti; šių
produktų milteliai ir atliekos
Puokštėms ir kitiems dekoravimo tikslams
tinkamos skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai,
gyvi:
– nuo birželio 1 iki spalio 31 d.
– nuo lapkričio 1 iki gegužės 31 d.
Daržovės, šviežios arba šaldytos:
– svogūnai, šalotai, česnakai
– šviežios bulvės:
– nuo sausio 1 iki gegužės 15 d.
– nuo gegužės 16 iki birželio 30 d.
– kitos2
Džiovintos, dehidrintos arba išgarintos
daržovės, sveikos, supjaustytos stambiais
gabalais, griežinėliais, susmulkintos arba
sumaltos į miltelius, bet daugiau neapdorotos:
– svogūnai
– kitos
Džiovintos ankštinės daržovės, gliaudytos,
luptos arba nelupto, skaldytos:
– žirniai ir pupos
Švieži bananai
Citrusų vaisiai, švieži arba džiovinti
– apelsinai:
– nuo kovo 15 iki rugsėjo 30 d.
– kitu laiku
– mandarinai ir klementinos
– citrinos
– greipfrutai
– kiti
Šviežios vynuogės:
– nuo lapkričio 1 iki liepos 14 d.
– nuo liepos 15 iki spalio 31 d.

Bendrasis muitų
tarifas (norma
pagal vertę %)
3
0

0

24
20

12
15
21

20
16

10
20

15
20
20
8
12
16
18
22

2
Norma iš esmės yra nustatoma aritmetinio vidurkio lygio. Ją galima koreguoti pagal Bendrijos
žemės ūkio politiką nustatant sezonines normas.
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Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
08.06
08.07

ex 08.12
ex 09.01
10.01
iki
10.07
ex 11.01
12.01
ex 12.03
12.06
15.15

15.16

ex 16.04
ex 16.05
17.01
18.01

Prekių aprašymas
2
Obuoliai, kriaušės ir švieži svarainiai3
Švieži kaulavaisiai:
– abrikosai
– kiti3
Slyvos
Neskrudinta kava
Javai4

Kvietiniai miltai4
Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai, sveiki arba
skaldyti
Sėjai skirtos sėklos (išskyrus runkelių sėklas)
Apynių spurgai ir lupulinas
Bičių vaškas ir kitų vabzdžių vaškai, dažyti
arba nedažyti:
– natūralūs
– kiti
Augalinės kilmės vaškai, dažyti arba nedažyti:
– natūralūs
– kiti
Paruoštos arba konservuotos žuvys:
– lašišinės
Paruošti arba konservuoti vėžiagyviai
Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus,
kurių būvis kietas
Kakavos pupelės, sveikos arba skaldytos,
žalios arba skrudintos

Bendrasis muitų
tarifas (norma
pagal vertę %)
3
8
25
18
16

0
10
12

0
10
0
8
20
20
80
9

3
Norma iš esmės yra nustatoma aritmetinio vidurkio lygio. Ją galima koreguoti pagal Bendrijos
žemės ūkio politiką nustatant sezonines normas.
4
Muitai javams ir kvietiniams miltams, vadovaujantis bendruoju muitų tarifu, yra lygūs galiojančių nacionalinių muitų aritmetiniam vidurkiui.

a) Kol bus priimtas sprendimas dėl taikytinų muitų, tol valstybės narės, remdamosi 40 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis, nukrypdamos nuo 23 straipsnio gali laikinai neapmuitinti šių
produktų.
b) Jei javų ar kvietinių miltų gamybai ir perdirbimui kurioje nors valstybėje narėje iškiltų rimta
grėsmė ar atsirastų didelių trukdymų kitai valstybei narei nustojus taikyti tokius muitus, tai atitinkamoms valstybės narėms pradeda tarpusavio derybas. Jei tokios derybos būtų bevaisės, tuomet Komisija
gali leisti žalą patiriančiai valstybei imtis atitinkamų veiksmų, kurių taikymo būdus ir priemones
Komisija nustato tokius, kad už kainų skirtumą neatlygina vidaus javų rinkos organizacija valstybėje
narėje, atsakingoje už tokį laikiną muitų netaikymą.
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Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
18.02
19.02

ex 20.02
21.07
22.04
23.01

24.01
ex 25.07
ex 25.15

ex 25.16

25.19

ex 25.27
ex 27.07
27.09
ex 27.14
28.03

ex 28.04

114

Prekių aprašymas
2
Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir atliekos
Gaminiai iš miltų, krakmolo arba salyklo
ekstrakto, naudojami kūdikiams maitinti
arba kaip dietiniai maisto produktai arba
kulinariniais tikslais, kurių sudėtyje kakava
sudaro mažiau nei 50 proc. masės
Rauginti kopūstai
Kitur neklasifikuoti ir neįtraukti maisto
produktai
Vynuogių misa, kurios fermentacijai neleista
vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio
Miltai ir rupiniai, netinkami žmonių maistui:
– iš mėsos arba mėsos subproduktų: taukų
likučiai
– iš žuvų, vėžiagyvių arba moliuskų
Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos
Kaolinas, silimanitas
Marmuras, įskaitant grubiai aplygintą arba
tik suskaldytą pjaunant arba kitu būdu į
stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus,
didesnio kaip 25 cm storio
Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir
kiti paminklams ar statybai skirti akmenys,
grubiai aplyginti arba tik suskaldyti pjaunant
arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant
kvadratinius) blokus, didesnio kaip 25 cm
storio
Gamtinis magnio karbonatas (magnezitas),
degtas arba nedegtas, išskyrus magnio
oksidą
Talkas, supakuotas į pakuotes, kurių neto
masė ne didesnė kaip1 kg
Neapdoroti fenoliai, krezoliai ir ksilenoliai
Neapdorotos naftos ir skalūnų alyvos
Naftos koksas
Anglys, įskaitant anglių suodžius, antracito
suodžius, acetileno suodžius ir lempos
suodžius
Fosforas
Selenas

Bendrasis muitų
tarifas (norma
pagal vertę %)
3
9

25
20
25
40

4
5
30
0

0

0

0
8
3
0
0

5
15
0

Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
28.23

28.25
ex 28.32
ex 29.01
ex 29.04
ex 32.07
ex 33.01
34.04

ex 40.07

41.01

ex 41.03

ex 41.04

41.08
44.14

44.15

Prekių aprašymas
2
Geležies oksidai ir hidroksidai, įskaitant
žemės dažus, kurių sudėtyje esanti sujungta
geležis, išreikšta Fe2O3, sudaro ne mažiau kaip
70 proc. masės
Titano oksidai
Natrio ir kalio chloratai
Aromatiniai angliavandeniliai:
– naftalinas
Tertbutilo alkoholis
Titano baltalas
Citrusų vaisių eteriniai aliejai (deterpenuoti
arba nedeterpenuoti), konkretai ir absoliutai
Dirbtiniai vaškai (įskaitant vandenyje tirpius
vaškus); paruošti vaškai, be emulsijų ar
turintys tirpiklių
Vulkanizuoto kaučiuko siūlai ir kordas,
aptrauktas arba neaptrauktas tekstilės
medžiagomis
Žaliaminės odos (šviežios, sūdytos,
džiovintos, pikeliuotos arba kalkintos),
skeltinės arba neskeltinės, įskaitant avių odas
su vilna
Avių arba ėriukų odos, raugintos ir toliau
neapdorotos:
– Indijos mišrių veislių
– kitos
Ožkų ir ožiukų odos, raugintos ir toliau
neapdorotos:
– Indijos ožkų
– kitų
Lakuotos odos ir metalizuotos odos
Vienasluoksnės faneros lakštai, skirti
klijuotinei fanerai ( išilgai perpjauti, nudrožti
arba be žievės), kurių storis ne didesnis kaip 5
mm, sutvirtinti arba nesutvirtinti popieriumi
ar audiniu
Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės,
grindinės plokštės ir faneruoti paneliai,
kurių sudėtyje yra arba nėra kitų medžiagų,
išskyrus medieną; medienos inkrustacijos ir
medienos mozaika

Bendrasis muitų
tarifas (norma
pagal vertę %)
3

10
15
10
8
8
15
12

12

15

0

0
6

0
7
12

10

15
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Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
53.04

54.01

54.02

55.01
ex 55.02
55.03

57.01

57.02

57.03

74.01
74.02
75.01

80.01
ex 85.08

116

Prekių aprašymas
2
Avių arba ėriukų vilnos ar kitų gyvūnų
(švelniavilnių ar šiurkščiavilnių) plaukų
atliekos, ištrauktos arba išplaušintos
(įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą
žaliavą)
Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet
nesuverpti; linų pakulos ir atliekos
(įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą
žaliavą)
Ramė (kiniškoji dilgėlė), žaliavinė arba
apdorota, bet nesuverpta; ramės pluoštai
ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir
išplaušintą žaliavą)
Nekaršta ir nešukuota medvilnė
Medvilnės linteris (pūkai), žaliavinis
Nekarštos arba nešukuotos medvilnės atliekos
(įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą
žaliavą)
Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa),
žaliavinės arba apdorotos, bet nesuverptos;
sėjamosios kanapės pakulos ir atliekos
(įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą
žaliavą arba virves)
Manilinės kanapės (abakos) (Musa textilis),
žaliavinės arba apdorotos, bet nesuverptos;
manilinės kanapės pakulos ir atliekos
(įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą
žaliavą arba virves)
Džiutas, žaliavinis arba apdorotas, bet
nesuverptas; džiuto pakulos ir atliekos
(įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą
žaliavą arba virves)
Vario šteinai; neapdorotas varis (rafinuotas ar
nerafinuotas); vario atliekos ir laužas
Ligatūros
Nikelio šteinai, nikelio ir kiti tarpiniai nikelio
metalurgijos produktai; neapdorotas nikelis
(išskyrus anodines elektro-plokšteles); nikelio
atliekos ir laužas
Neapdorotas alavas; alavo atliekos ir laužas
Degimo žvakės

Bendrasis muitų
tarifas (norma
pagal vertę %)
3

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
18

G SĄ R A ŠA S
TARIFO POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMŲ MUITŲ NORMOS
BENDR A JAME MUITŲ TARIFE NUSTATOMOS VALSTYBIŲ NARIŲ
TARPUSAVIO DERYBOMIS, SĄR AŠAS

Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1

Prekių aprašymas
2

ex 03.01

Šviežios jūrų žuvys (gyvos ar negyvos), šaldytos ar sušaldytos

03.02

Žuvys, sūdytos, užpiltos sūdymu, vytintos arba rūkytos

04.04

Sūriai ir varškė

11.02

11.07

Javų kruopos ir javų rupiniai; kiti javų grūdai, apdoroti kitais
būdais (pvz., traiškyti, perdirbti į dribsnius, poliruoti, gludinti
arba smulkinti, bet daugiau neperdirbti), išskyrus lukštentus,
glazūruotus, poliruotus ar skaldytus ryžius; javų gemalai, sveiki,
traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti
Salyklas, skrudintas arba neskrudintas

ex 15.01

Liardas ir kiti lydyti kiauliniai taukai

15.02

Nelydyti galvijų, avių arba ožkų taukai; iš šių taukų gautas lajus
(įskaitant premier jus)
Kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus, oleostearinas,
oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemulsuoti, nesumaišyti arba
neapdoroti kitu būdu
Banginių taukai, rafinuoti arba nerafinuoti

15.03

ex 15.04
15.07
15.12
18.03

Nelakūs augaliniai riebalai ir aliejai, skysti ar kieti, rafinuoti arba
nerafinuoti, bet neapdoroti kitu būdu
Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejai, skysti ar kieti,
rafinuoti ar nerafinuoti, bet neapdoroti kitu būdu
Kakavos pasta (miltelių arba gabalų pavidalo), iš kurios pašalinti
arba nepašalinti riebalai

18.04

Kakavos sviestas (riebalai ar aliejus)

18.05

Kakavos milteliai, į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių

18.06

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos

19.07

Duona, džiūvėsiai ir kiti kepiniai, be cukraus, medaus, kiaušinių,
riebalų, sūrio ar vaisių
Pyragai, sausainiai, pyragaičiai ir kiti kepiniai, su kakava ar be
kakavos
Kavos, arbatžolių arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai;
produktai daugiausiai sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ir
koncentratų
Šviežių vynuogių vynas; vynuogių misa, kurios fermentacijai
neleista vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio

19.08
21.02

22.05
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Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
22.08

22.09

25.01
25.03

Prekių aprašymas
2
Etilo alkoholis arba neutralūs spiritai, denaturuoti, kurių alkoholio
koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80%
tūrio; denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai (įskaitant etilo
alkoholį ir neutralius spiritus)
Spiritai (išskyrus klasifikuojamus 22.08 pozicijoje); likeriai ir kiti
spiritiniai gėrimai; alkoholio mišiniai (vadinami „koncentruotais
ekstraktais“), skirti gėrimų gamybai
Paprastoji druska (įskaitant akmens druską, jūros druską ir valgomąją druską); grynas natrio chloridas; druskos tirpalai; jūros vanduo

ex 26.01

Visų rūšių siera, išskyrus sublimuotą sierą, nusodintą sierą ir
koloidinę sierą
Neapdoroti gamtiniai boratai ir jų koncentratai (degti ar nedegti),
išskyrus boratus, išskirtus iš gamtinių sūrymų; neapdorota gamtinė
boro rūgštis, kurios sudėtyje H3BO3 sudaro ne daugiau kaip 85
procentus sauso produkto masės
Švino rūdos ir cinko rūdos

ex 26.03

Pelenai ir kitos liekanos, kurių sudėtyje yra cinko

27.10

27.11

Naftos ir skalūnų alyvos, išskyrus neapdorotas; produktai,
nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje 70 proc. arba daugiau
masės sudaro naftos ar skalūnų alyvos, be to, šio alyvos yra
pagrindinės šių produktų sudedamosios dalys
Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai

27.12

Vazelinas

ex 27.13
ex 28.01

Parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglies dulkių vaškas ir
kiti mineraliniai vaškai, dažyti arba nedažyti
Neapdorotas jodas ir bromas

28.02

Siera, sublimuota ar nusodinta; koloidinė siera

ex 28.11

Arseno trioksidas

28.12

Boro oksidas ir boro rūgštis

28.33

Bromidai, oksibromidai, bromatai ir perbromatai ir hipobromatai

ex 28.34

Jodidai ir jodatai

28.46

Boratai ir perboratai

ex 29.04

Butilo ir izobutilo alkoholiai (išskyrus tertbutilo alkoholį)

ex 29.06

Fenolis, krezolis ir ksilenolis

ex 32.01

Kvebračo ekstraktai ir mimozos ekstraktai

40.02

Sintetinis kaučiukas, įskaitant sintetinį lateksą, stabilizuotą ar
nestabilizuotą; faktisas, gautas iš aliejų
Žaliavinė mediena, nuo kurios, nuskusta ar nenuskusta žievė arba
grubiai nutašyta

25.30

44.03
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Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
44.04
44.05
45.01
45.02

47.01
50.02
50.03
50.04
50.05

Prekių aprašymas
2
Mediena, grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį, bet
daugiau neapdorota
Mediena, kurios storis didesnis kaip 5 mm, išilgai perpjauta arba
perskelta, nudrožta arba be žievės, bet daugiau neapdorota
Gamtinė kamštiena, neapdorota, trupinta, granuliuota arba malta
kamštiena; kamštienos atliekos
Gamtinė kamštiena, turinti blokų, plokščių, lakštų arba juostų
pavidalą (įskaitant kubo ar kvadrato formos tašus, sukapotus
kamščiams ir kaiščiams)
Celiuliozė, gauta mechaniniu ar cheminiu būdu iš bet kokių
pluoštinių augalinių medžiagų
Žaliavinis šilkas (nesuktas)
Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų
atliekas ir išplaušintą žaliavą)
Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų
atliekas ir išplaušintą žaliavą)

ex 73.02

Šilko atliekų verpalai, išskyrus šilko pašukų verpalus, neskirtus
mažmeninei prekybai
Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš džiuto tekstilės
pluoštų, naudoti
Stikliniai karoliukai, perlų imitacijos; brangakmenių arba
pusbrangių akmenų imitacijos, dirbtiniai brangakmeniai arba
pusbrangiai akmenys ir panašūs smulkūs arba dekoratyviniai stiklo
dirbiniai ar iš jų pagamintos prekės
Ferolydiniai (išskyrus anglintąjį feromanganą)

76.01

Neapdorotas aliuminis; aliuminio atliekos ir laužas5

77.01

79.01

Neapdorotas magnis; magnio atliekos (išskyrus vienodos formos
drožles) ir laužas5
Neapdorotas švinas (įskaitant sidabrintą šviną); švino atliekos ir
laužas5
Techninis cinkas; neapdorotas cinkas; cinko atliekos ir laužas5

ex 81.01

Neapdorotas miltelių pavidalo volframas5

ex 81.02

Neapdorotas molibdenas5

ex 81.03

Neapdorotas tantalas5

ex 81.04

Kiti neapdoroti metalai5

ex 84.06

Autotransporto priemonių, skraidymo aparatų ir laivų varikliai bei
jų dalys
Reaktyviniai varikliai ir jų dalys bei reikmenys

ex 62.03
ex 70.19

78.01

ex 84.08

Muitai, imami už pusfabrikačius, turi būti iš naujo persvarstyti pagal neapdorotiems metalams nustatytus muitus, kaip to reikalauja Sutarties 21 straipsnio 2 dalyje numatyta procedūra.
5
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Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
84.45
84.48

ex 84.63
87.06

Prekių aprašymas
2
Staklės, naudojamos metalui ar metalų karbidams, 84.59 ar 84.60
pozicijose neklasifikuojamos kaip mašinos
Reikmenys ir dalys, tinkamos tik mechaniniams įrenginiams, klasifikuojamiems 84.45–84.47 pozicijose, įskaitant darbinius ir įrankių
laikiklius, savaime atsidarančias presų galvutes, dalijimo galvutes ir
kitus staklių įrenginius; įrankių laikiklius mechaniniams rankų darbui skirtiems įrankiams, esantiems 82.04, 84.48 ar 85.05 pozicijose
Transmisijos velenai, skirti autotransporto priemonių varikliams

88.02

Autotransporto priemonių dalys ir reikmenys, klasifikuojami
87.01, 87.02 arba 87.03 pozicijose
Skraidymo aparatai, sklandytuvai ir aitvarai; rotošiutai

ex 88.03

Skraidymo aparatų, sklandytuvų ir aitvarų dalys ir reikmenys

II PR IE DA S
ŠIOS SUTARTIES 38 STR AIPSNYJE NURODYTAS SĄR AŠAS
Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1

Prekių aprašymas
2

1 SKYRIUS

Gyvi gyvūnai

2 SKYRIUS

Mėsa ir valgomi mėsos subproduktai

3 SKYRIUS

Žuvys, vėžiagyviai ir moliuskai

4 SKYRIUS

Pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus

5 SKYRIUS
05.04

7 SKYRIUS

Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveiki arba jų
gabalai
Gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje; negyvi
gyvūnai, klasifikuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami žmonių
maistui
Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos
panašios augalų dalys; skintos gėlės ir kiti dekoratyviniai žalumynai
Valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai bei gumbavaisiai

8 SKYRIUS

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų arba melionų žievelės ir luobos

9 SKYRIUS
10 SKYRIUS

Kava, arbata ir prieskoniai (išskyrus matę, klasifikuojamą 09.03
pozicijoje)
Javai

11 SKYRIUS

Malybos produkcija; salyklas ir krakmolas; glitimas; inulinas

05.15

6 SKYRIUS
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Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1
12 SKYRIUS

Prekių aprašymas
2
Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai;
augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai

13 SKYRIUS
ex 13.03

Pektinas

15 SKYRIUS
1501
1502
15.03

15.04
15.07
15.12
15.13
15.17
16 SKYRIUS

Liardas ir kitokie lydyti kiauliniai taukai; lydyti naminių paukščių
taukai
Nelydyti galvijų, avių arba ožkų taukai, lajus (įskaitant premier
jus), gautas iš šitų taukų
Kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus, oleostearinas,
oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemulsuoti, nesumaišyti arba
neapdoroti kitu būdu
Žuvų arba jūros žinduolių taukai ir aliejai, nerafinuoti arba
rafinuoti
Nelakūs augaliniai riebalai ir aliejai, skysti ar kieti, rafinuoti arba
nerafinuoti, bet neapdoroti kitu būdu
Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejai, hidrinti, nerafinuoti
arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti
Margarinas, dirbtinis liardas ir kiti paruošti valgomi riebalai
Riebiųjų medžiagų arba gyvūninės ar augalinės kilmės vaškų
apdorojimo atliekos
Mėsos, žuvies, vėžiagyvių arba moliuskų gaminiai

17 SKYRIUS
17.01

Cukrinių runkelių arba cukranendrių cukrus, kurių būvis kietas

17.02

Kiti cukrūs; cukrų sirupai; dirbtinis medus (sumaišytas arba
nesumaišytas su natūraliu medumi); karamelė
Melasa, spalva panaikinta arba nepanaikinta

17.03
18 SKYRIUS
18.01

Kakavos pupelės, sveikos arba skaldytos, žalios arba skrudintos

18.02

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir atliekos

20 SKYRIUS

Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių gaminiai

22. SKYRIUS
22.04
22.05
22.07
23 SKYRIUS

Vynuogių misa, fermentuota arba kurios fermentacijai neleista
vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio
Šviežių vynuogių vynas; vynuogių misa, kurios fermentacijai
neleista vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio
Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras ir
midus)
Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams
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Nr. Briuselio
nomenklatūroje
1

Prekių aprašymas
2

24 SKYRIUS
24.01

Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos

45 SKYRIUS
45.01

Gamtinė kamštiena, neperdirbta, trupinta, granuliuota arba malta;
kamštienos atliekos

54 SKYRIUS
54.01

Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; linų pakulos ir
atliekos (įskaitant prastos kokybės arba regeneruotą žaliavą)

57 SKYRIUS
57.01

Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa), žaliavinės arba apdorotos,
bet nesuverptos; sėjamosios kanapės pakulos ir atliekos (įskaitant
verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą arba virves).

III PR IE DA S
ŠIOS SUTARTIES 106 STR AIPSNYJE NURODYTŲ NEMATOMŲ
SANDORIŲ SĄR AŠAS

– Jūrų kroviniai, įskaitant frachtavimą, uosto rinkliavos, išmokos žvejybos
laivams ir t. t.
– Vidaus vandenų kroviniai, įskaitant frachtavimą.
– Kelių transportas: keleiviai ir kroviniai, įskaitant frachtavimą.
– Oro transportas: keleiviai ir kroviniai, įskaitant frachtavimą.
Keleivių mokėjimai už tarptautinius lėktuvų bilietus ir priemokos už papildomą bagažo svorį; mokėjimai už tarptautinius krovinių gabenimus oru ir užsakytus skrydžius.
Įplaukos, gautos už tarptautinių lėktuvų bilietų pardavimą, priemokas už
papildomą bagažo svorį, tarptautinius krovinių gabenimus oru mokesčius ir užsakytus skrydžius.
Visų rūšių jūrų transportui: uoste teikiamos paslaugos (bunkerių krovimas
ir produktų tiekimas; įrengimų techninė priežiūra, remontas, išlaidos įgulos nariams ir t. t.)
Visų rūšių vidaus vandenų transportui: uoste teikiamos paslaugos (bunkerių krovimas ir produktų tiekimas; įrengimų techninė priežiūra ir smulkus
remontas, išlaidos įgulos nariams ir t. t.)
Visų rūšių komercinėms kelių transporto priemonėms: degalai, alyva, smulkus remontas, laikymas garaže, išlaidos vairuotojams ir įgulos nariams ir t. t.
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Visų rūšių oro transportui: eksploatacijos išlaidos ir bendrosios sąnaudos,
įskaitant orlaivių ir oro transporto įrengimų remontą.
– Sandėliavimo ir saugojimo išlaidos, muitinės formalumų atlikimas.
– Muitai ir užmokestis už paslaugas.
– Mokesčiai už tranzitą.
– Remonto ir montavimo išlaidos.
Sutartyje numatyti perdirbimo, baigimo bei apdirbimo darbai ir kitos panašaus pobūdžio paslaugos.
– Laivų remontas.
Transporto priemonių, išskyrus laivus ir orlaivius, remontas.
– Techninė pagalba (su prekių ir paslaugų gamyba bei skirstymu susijusi
visų lygių pagalba, teikiama vadovaujantis konkrečiais tokios pagalbos per apibrėžtą laikotarpį tikslais ir apimanti, pavyzdžiui, ekspertų patarimus bei vizitus, planų
ir projektų rengimą, gamybos kontrolę, rinkos tyrimus, personalo rengimą).
– Tarpininkavimas ir kurtažas.
Už vežimo operacijas ar krovinių pardavimą gautas pelnas.
Banko komisiniai ir mokesčiai už banko paslaugas.
Reprezentacinės išlaidos.
– Reklama per žiniasklaidą.
– Komandiruotė.
– Dukterinių įmonių ir filialų dalis papildomose užsienyje esančių patronuojančių bendrovių išlaidos ir vice versa.
– Rangovinės sutartys (statyba ir pastatų priežiūra, keliai, tiltai, miestai,
uostai ir kiti darbai, kuriuos vykdo specializuotos firmos ir paprastai nustatytomis kainomis pasibaigus atviram konkursui).
– Skirtumai, maržos ir indėliai už operacijas prekių terminalų rinkose vadovaujantis įprasta bona fide grindžiamos prekybos praktika.
– Turizmas.
– Kelionė asmeniniais tikslais (mokytis).
– Kelionė asmeniniais tikslais (gydytis).
– Kelionės asmeniniais tikslais (pas šeimą).
– Laikraščių, periodinių leidinių, knygų ir muzikos leidinių prenumerata.
Dienraščiai, periodiniai leidiniai, knygos, muzikos leidiniai ir įrašai.
– Platinami filmai: komerciniai, dokumentiniai, pažintiniai ir t. t. (nuomos mokesčiai, rinkliavos, abonentiniai mokesčiai, kopijavimo ir sinchronizavimo išlaidos).
– Nario mokesčiai.
– Užsienyje esančios privačios nuosavybės išlaikymo ir remonto išlaidos.
– Valstybės išlaidos (valstybės atstovavimo užsienyje išlaidos, tarptautinėms organizacijoms skirtos įmokos).
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– Mokesčiai, teismo išlaidos, patentų ir prekių ženklų registravimo mokesčiai.
Ieškiniai atlyginti nuostolius.
Grąžinamosios išmokos nutraukus sutartį ir grąžinamosios išmokos už nepareikalautus atsiskaitymus.
Baudos.
– Reguliarūs atsiskaitymai už viešojo transporto, pašto, telegrafo ir telefono paslaugas.
– Oficialus leidimas atsiskaityti valiuta savo ar emigruojantiems užsienio
piliečiams.
– Oficialus leidimas, suteiktas užsienio piliečiams, kurie grįžta į savo kilmės šalį.
– Atlyginimai ir darbo užmokesčiai (pasienio ar sezoniniams darbininkams ir kitiems nerezidentams, nepažeidžiant šalies teisės reguliuoti užsienio
piliečių samdos sąlygas).
– Pervedimai emigrantams (nepažeidžiant šalies teisės reguliuoti imigraciją).
– Honorarai ir kitoks atlygis.
– Dividendai ir pelno dalys.
– Obligacinių paskolų palūkanos, hipotekinės palūkanos ir t. t.
– Nuoma.
– Sutartyje numatyta amortizacija (išskyrus pervedimus, susijusius su
amortizacija, kurią sudaro išankstinis sumokėjimas ar susikaupusių įsiskolinimų
sumokėjimas).
– Iš ūkinės veiklos gaunamas pelnas.
– Autoriniai honorarai.
Patentai, dizainas, prekių ženklai ir išradimai (teisių į patentą, dizaino,
prekių ženklų ir išradimų suteikimas ir licencijavimas, teisiškai ginamas ar ne,
bei pervedimai, susiję su tokiu suteikimu ar licencijavimu).
– Konsuliniai mokesčiai.
– Pensijos ar kitos panašios pajamos.
Pagal įstatymą ar teismo sprendimą privalomos pašalpos ir finansinė pagalba iškilus sunkumams.
Dalimis pervedamos kurioje nors valstybėje narėje laikomos lėšos, pervedamos kitoje valstybėje narėje gyvenančių asmenų, kuriems toje valstybėje
gaunamų pajamų nepakanka savo pragyvenimo išlaidoms padengti.
– Su tiesioginiu draudimu susiję sandoriai ir pervedimai.
– Su perdraudimu ir retrocesija susiję sandoriai ir pervedimai.
– Komercinių ar pramoninių kreditų skyrimas ir išmokėjimas.
– Nedidelių pinigų sumų pervedimas į užsienį.
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– Savo lėšomis įgaliotųjų prekiautojų užsienio valiuta sumokėti mokesčiai
už visų rūšių dokumentus.
– Sporto prizai ir įplaukos, gautos dalyvaujant lenktynėse.
– Paveldimas turtas.
– Kraitis.

I V PR IE DA S
UŽJŪRIO ŠALYS IR TERITORIJOS, KURIOMS TAIKOMOS
ŠIOS SUTARTIES IV ANTR AŠTINĖS DALIES NUOSTATOS

Prancūzijos Vakarų Afrika: Senegalas, Sudanas, Gvinėja, Dramblio Kaulo
Krantas, Dahomėja, Mauritanija, Nigeris, Aukštutinė Volta.
Prancūzijos Pusiaujo Afrika: Vidurinysis Kongas, Ubangis-Šaris, Čadas,
Gabonas.
Sen Pjero ir Mikelono sala, Komorų salos, Madagaskaras ir kolonijos,
Prancūzijos Somalio krantas, Naujoji Kaledonija ir kolonijos, Prancūzijos kolonijos Okeanijoje, Pietų ir Antarkties teritorijos.
Autonominė Togolendo respublika.
Prancūzijos globojamoji teritorija Kamerūne.
Belgijos Kongas ir Ruanda-Urundis.
Italijos globojamoji teritorija Somalyje.
Nyderlandų Naujoji Gvinėja.

I.2 PROTOKOL A S
DĖL EUROPOS I N V EST ICI J Ų BA N KO STAT U TO
AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,
SI E K DA MOS nustatyti Europos investicijų banko, numatyto šios Sutar-

ties 129 straipsnyje, statutą,
SUSI TA R Ė dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie šios Sutarties.
1 STR AIPSNIS

Europos investicijų bankas, įteisintas šios Sutarties 129 straipsniu (toliau –
Bankas), įkuriamas šiuo protokolu; jis atlieka savo funkcijas ir vykdo savo veiklą
pagal šios Sutarties ir šio Statuto nuostatas.
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Banko buveinės vieta nustatoma valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu.
2 STR AIPSNIS

Banko uždavinys apibrėžtas šios Sutarties 130 straipsnyje.
3 STR AIPSNIS

Pagal šios Sutarties 129 straipsnį Banko nariai yra:
– BELGIJOS KARALYSTĖ,
– VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,
– PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,
– ITALIJOS RESPUBLIKA,
– LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,
– NYDERLANDŲ KARALYSTĖ.
4 STR AIPSNIS

1. Banko kapitalą sudaro vienas tūkstantis milijonų apskaitos vienetų, kuriuos valstybės narės įsigyja pasirašymo būdu taip:
VOKIETIJA
300 milijonų
PRANCŪZIJA
300 milijonų
ITALIJA
240 milijonų
BELGIJA
86,5 milijono
NYDERLANDAI
71,5 milijono
LIUKSEMBURGAS
2 milijonus
Apskaitos vieneto vertė lygi 0,88867088 gramo gryno aukso.
Valstybės narės atsako tik pasirašyto, bet neapmokėto kapitalo dalimi.
2. Priėmus naują narį, pasirašytas kapitalas padidėja jo įnešto kapitalo suma.
3. Valdytojų taryba gali vieningai nuspręsti padidinti pasirašytą kapitalą.
4. Narės dalis pasirašytame kapitale negali būti perleista, įkeista ar areštuota.
5 STR AIPSNIS

1. Valstybės narės 25 proc. pasirašyto kapitalo sumoka penkiomis lygiomis
dalimis, kurios turi būti įmokėtos ne vėliau kaip atitinkamai per du, devynis,
šešiolika, dvidešimt tris ir trisdešimt mėnesių nuo šios Sutarties įsigaliojimo.
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Kiekvienos įmokos viena ketvirtoji dalis sumokama auksu ar laisvai konvertuojama valiuta ir trys ketvirtosios – nacionaline valiuta.
2. Direktorių valdyba gali reikalauti apmokėti likusius 75 proc. pasirašyto
kapitalo dalį, kokios reikia Bankui vykdyti savo įsipareigojimus tiems, kurie yra
suteikę jam paskolas.
Kiekviena valstybė narė moka proporcingai jos pasirašyto kapitalo daliai valiuta,
kurios reikia Bankui šiems įsipareigojimams vykdyti.
6 STR AIPSNIS

1. Valdytojų taryba Direktorių valdybos siūlymu kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti, kad valstybės narės suteiktų Bankui specialiąsias paskolas,
už kurias mokamos palūkanos, jeigu tokių paskolų reikia, ir tokio dydžio, kokio
reikia Bankui konkretiems projektams finansuoti, o Direktorių valdyba įrodo,
kad Bankas negali gauti reikalingų lėšų kapitalo rinkose finansuojamų projektų
pobūdį ir tikslą atitinkančiomis sąlygomis.
2. Specialiųjų paskolų galima reikalauti ne anksčiau kaip ketvirtųjų metų
nuo šios Sutarties įsigaliojimo pradžioje. Bendra jų suma neturi viršyti 400 milijonų apskaitos vienetų arba 100 milijonų vienetų per metus.
3. Specialiųjų paskolų terminas yra susijęs su paskolų ar garantijų, kurias
Bankas siūlo suteikti panaudodamas specialiąsias paskolas, terminu; jis neturi
viršyti dvidešimties metų. Valdytojų taryba Direktorių valdybos siūlymu kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti grąžinti specialiąsias paskolas anksčiau
nustatyto laiko.
4. Specialiųjų paskolų metinė palūkanų norma yra 4 proc., jeigu Valdytojų
taryba, atsižvelgusi į palūkanų normų tendenciją ir dydį kapitalo rinkose, nenusprendžia nustatyti kitokios normos.
5. Specialiąsias paskolas suteikia valstybės narės proporcingai jų pasirašyto
kapitalo daliai; sumokama nacionaline valiuta per šešis mėnesius nuo šių paskolų
pareikalavimo.
6. Banko likvidavimo atveju valstybių narių suteiktos specialiosios paskolos būtų grąžintos tik Bankui padengus kitas skolas.
7 STR AIPSNIS

1. Jeigu sumažėtų valstybės narės nacionalinės valiutos paritetas 4 straipsnyje apibūdinto apskaitos vieneto atžvilgiu, ta valstybė turi pakoreguoti savo
kapitalo dalies, įmokėtos nacionaline valiuta, dydį proporcingai pariteto pasikei-
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timui sumokėdama Bankui papildomą sumą. Tačiau koreguotina suma negali viršyti Banko suteiktų paskolų ta valiuta bei Banko turimo turto ta valiuta bendros
sumos. Sumokama per du mėnesius arba, kiek tai susiję su paskolomis, – atėjus
laikui už jas atsiskaityti.
2. Jeigu valstybės narės nacionalinės valiutos paritetas padidėtų atėjus
paskolų grąžinimo laikui 4 straipsnyje apibūdinto apskaitos vieneto atžvilgiu,
Bankas turi pakoreguoti tos valstybės kapitalo dalies, įmokėtos nacionaline valiuta, dydį proporcingai pariteto pasikeitimui grąžindamas tai valstybei dalį sumos. Tačiau koreguotina suma negali viršyti Banko suteiktų paskolų ta valiuta
bei Banko turimo turto ta valiuta bendros sumos. Grąžinama per du mėnesius,
arba, kiek tai susiję su paskolomis – atėjus paskolų grąžinimo laikui.
3. Valstybės narės valiutos paritetas apskaitos vieneto, apibūdinto 4 straipsnyje, atžvilgiu yra gryno aukso, esančio apskaitos vienete, svorio ir gryno aukso,
atitinkančio tos valiutos nominalią vertę, svorio santykis, kuris yra praneštas
Tarptautiniam valiutos fondui. Jei šis santykis TVF nepraneštas, paritetas remiasi auksu išreikštos arba konvertuojamos į auksą valiutos, kuria atliekami valstybių narių einamieji mokėjimai, kursu.
4. Tuo atveju, jeigu visų Tarptautinio valiutos fondo narių arba visų Banko
narių valiutų nominali vertė pasikeičia vienodai proporcingai, Valdytojų taryba
gali nuspręsti netaikyti 1 ir 2 dalies.
8 STR AIPSNIS

Bankui vadovauja ir jį valdo Valdytojų taryba, Direktorių valdyba ir Valdymo komitetas.
9 STR AIPSNIS

1. Valdytojų tarybą sudaro valstybių narių paskirti ministrai.
2. Valdytojų taryba nustato Banko kreditavimo politikos bendrąsias nuorodas remdamasi pirmiausia tikslais, kurių reikia siekti atsižvelgiant į bendrosios
rinkos kūrimo pažangą.
Valdytojų taryba užtikrina, kad minėtos nuorodos būtų įgyvendintos.
3. Be to, Valdytojų taryba:
a) nusprendžia, ar didinti pasirašytą kapitalą pagal 4 straipsnio 3 dalį;
b) vykdo 6 straipsnyje numatytus įgaliojimus, susijusius su specialiosiomis
paskolomis;
c) vykdo 11 ir 13 straipsniuose numatytus įgaliojimus, susijusius su Direktorių valdybos ir Valdymo komiteto narių paskyrimu ir atstatydinimu;
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d) leidžia pasinaudoti 18 straipsnio 1 dalyje numatytu nukrypimu;
e) tvirtina Direktorių valdybos metų pranešimą;
f) tvirtina metų balansą bei pelno ir nuostolių ataskaitą;
g) vykdo 7, 14, 17, 26 ir 27 straipsniuose numatytus įgaliojimus ir funkcijas;
h) tvirtina Banko darbo tvarkos taisykles.
4. Pagal šią Sutartį ir šį Statutą Valdytojų taryba yra kompetentinga vieningai nuspręsti dėl Banko operacijų sustabdymo, o prireikus, dėl jo likvidavimo.
10 ST R A I PSN IS

Išskyrus atvejus, kai šiame Statute yra nustatyta kitaip, Valdytojų taryba
sprendimus priima savo narių paprasta balsų dauguma. Valdytojų taryba balsuoja pagal šios Sutarties 148 straipsnio nuostatas.
11 S T R A I P S N I S

1. Tik Direktorių valdyba turi išimtinę teisę priimti sprendimus dėl paskolų ir garantijų suteikimo bei paskolų ėmimo; ji nustato teikiamų paskolų palūkanų normas ir komisinius už garantijas; ji rūpinasi tinkamu vadovavimu Bankui;
užtikrina, kad Bankas būtų valdomas vadovaujantis šia Sutartimi ir šiuo Statutu
bei Valdytojų tarybos nustatytomis bendrosiomis nuorodomis.
Finansinių metų pabaigoje Direktorių valdyba pateikia pranešimą Valdytojų
tarybai ir, pranešimą patvirtinus, jį paskelbia.
2. Direktorių valdybą sudaro dvylika direktorių ir dvylika pakaitinių narių.
Direktorius penkeriems metams skiria Valdytojų taryba pagal valstybių
narių ir Komisijos pasiūlymus:
– 2 direktorius bendru sutarimu pasiūlo Beniliukso valstybės,
– 3 direktorius pasiūlo Vokietijos Federacinė Respublika,
– 3 direktorius pasiūlo Prancūzijos Respublika,
– 3 direktorius pasiūlo Italijos Respublika,
– 1 direktorių pasiūlo Komisija.
Jie gali būti paskirti kitai kadencijai.
Visiems direktoriams padeda pakaitiniai nariai, skiriami tomis pačiomis
sąlygomis ir ta pačia tvarka kaip direktoriai.
Pakaitiniai nariai gali dalyvauti Direktorių valdybos susirinkimuose; jie
turi teisę balsuoti tik tuo atveju, jeigu atstovauja direktoriui, kuris negali dalyvauti susirinkime.
Valdymo komiteto pirmininkas arba, jeigu jis nedalyvauja, vienas iš pirmininko pavaduotojų pirmininkauja Direktorių valdybos susirinkimams, tačiau nebalsuoja.
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Direktorių valdybos nariai renkami iš asmenų, kurių nepriklausomumas ir
kompetencija nekelia abejonių; jie atsakingi tik Bankui.
3. Direktorių atstatydinti Valdytojų taryba gali tik tada, jei jis nebeatitinka
šioms pareigoms keliamų reikalavimų; Valdyba privalo spręsti kvalifikuota balsų
dauguma.
Jei metų pranešimas nepatvirtinamas, Direktorių valdyba atsistatydina.
4. Į laisvą vietą, atsiradusią dėl mirties, atsistatydinimo, atstatydinimo arba
visos Valdybos atsistatydinimo, skiriama 2 dalyje nustatyta tvarka. Narys pakeičiamas likusiam jo kadencijos laikui, išskyrus tuos atvejus, kai keičiama visa Direktorių valdyba.
5. Valdytojų taryba nustato Direktorių valdybos narių atlyginimą. Valdytojų
taryba vieningai nusprendžia, kokia veikla nesiderina su direktoriaus ar pakaitinio nario pareigomis.
12 ST R A IPSN IS

1. Kiekvienas direktorius Direktorių valdyboje turi vieną balsą.
2. Išskyrus atvejus, kai šiame Statute yra nustatyta kitaip, Direktorių valdybos sprendimai priimami balsavimo teisę turinčių narių paprasta balsų dauguma. Kad susidarytų kvalifikuota balsų dauguma, reikia, kad aštuoni nariai
balsuotų už. Banko darbo tvarkos taisyklės nustato, kiek Direktorių valdybos
narių sudaro sprendimams priimti būtiną kvorumą.
13 ST R A I PSN IS

1. Valdymo komitetą sudaro pirmininkas ir du pirmininko pavaduotojai,
kuriuos šešeriems metams skiria Valdytojų taryba Direktorių valdybos siūlymu.
Jie gali būti paskirti kitai kadencijai.
2. Direktorių valdybos siūlymu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma,
Valdytojų taryba gali taip pat kvalifikuota balsų dauguma atstatydinti Valdymo
komiteto narį.
3. Valdymo komitetas, pavaldus pirmininkui ir prižiūrimas Direktorių valdybos, yra atsakingas už Banko einamąją veiklą.
Jis rengia Direktorių valdybos sprendimus, ypač susijusius su paskolų gavimu bei paskolų ir garantijų teikimu, užtikrina šių sprendimų įgyvendinimą.
4. Valdymo komitetas, teikdamas nuomonę dėl pasiūlymų, susijusių su paskolų gavimu arba paskolų ir garantijų teikimu, sprendimą priima balsų dauguma.
5. Valdytojų taryba nustato Valdymo komiteto narių atlyginimą bei kokia
veikla yra nesuderinama su jų pareigomis.
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6. Pirmininkas arba, jeigu jis negali, pirmininko pavaduotojas atstovauja
Bankui teismuose ir tvarkant kitus reikalus.
7. Banko pareigūnai ir kiti tarnautojai yra pavaldūs pirmininkui. Juos priima į darbą ir atleidžia pirmininkas. Atrenkant personalą atsižvelgiama ne tik į
asmeninius sugebėjimus bei kvalifikaciją, bet ir į teisingą valstybių narių piliečių
atstovavimą.
8. Valdymo komitetas ir Banko personalas atsakingi tik Bankui ir eidami
savo pareigas yra visiškai nepriklausomi.
14 S T R A I P S N I S

1. Komitetas, kurį sudaro trys nariai, Valdytojų tarybos paskirti pagal jų
kompetenciją, kasmet patikrina, ar Banko operacijos buvo tinkamai vykdomos
ir ar deramai tvarkomos finansinės apskaitos knygos.
2. Komitetas patvirtina, kad balansas bei pelno ir nuostolių ataskaita atitinka sąskaitas ir patikimai atspindi Banko turto ir įsipareigojimų padėtį.
15 S T R A I P SN I S

Ryšius su kiekviena valstybe nare Bankas palaiko per atitinkamos valstybės paskirtą instituciją. Atlikdamas finansines operacijas, Bankas naudojasi
atitinkamos valstybės narės emisijos banko arba kurios nors kitos tos valstybės
narės patvirtintos finansų institucijos paslaugomis.
16 S T R A I P S N I S

1. Bankas bendradarbiauja su visomis tarptautinėmis organizacijomis, kurios veikia panašiose srityse.
2. Bankas siekia užmegzti atitinkamus bendradarbiavimo ryšius su bankais
ir finansų institucijomis tose šalyse, su kuriomis siejasi jo operacijos.
17 S T R A I P S N I S

Valstybės narės ar Komisijos prašymu arba savo iniciatyva Valdytojų taryba aiškina ir papildo šio Statuto 9 straipsnyje nurodytas nuorodas vadovaudamasi tomis pačiomis nuostatomis, kokios buvo taikomos jas priimant.
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18 S T R A I P S N I S

1. Įgyvendindamas 130 straipsnyje nurodytą uždavinį, Bankas teikia savo
narių arba privačių ir valstybinių įmonių investiciniams projektams, kurie būtų
vykdomi valstybių narių Europoje esančiose teritorijose, tokio dydžio paskolas,
kurios padengtų trūkstamas lėšas, kurių negalima gauti iš kitų šaltinių protingomis sąlygomis.
Tačiau Bankas, naudodamasis Valdytojų tarybos leidžiamu nukrypimu,
vieningai spręsdamas, Direktorių valdybos siūlymu gali suteikti paskolas investiciniams projektams, kurie iš dalies ar visiškai būtų vykdomi valstybių narių ne
Europoje esančiose teritorijose.
2. Kiek įmanoma, paskolos teikiamos tik su sąlyga, kad yra naudojami ir
kiti finansavimo šaltiniai.
3. Teikdamas paskolą įmonei ar kitam subjektui, išskyrus valstybę narę,
Bankas paskolą suteikia su sąlyga, kad valstybė narė, kurios teritorijoje bus vykdomas projektas, suteiks garantiją arba bus suteiktos kitos atitinkamos garantijos.
4. Bankas gali teikti paskolų, kurias valstybinės ar privačios įmonės arba
kiti subjektai ima šios sutarties 130 straipsnyje numatytiems projektams vykdyti, garantijas.
5. Bendra Banko suteiktų paskolų ir garantijų suma bet kuriuo metu neturi
viršyti 250 % jo pasirašyto kapitalo.
6. Bankas apsisaugo nuo rizikos, susijusios su valiutų kursu, paskolos ir
garantijų sutartyse numatydamas, jo manymu, tinkamas sąlygas.
19 ST R A I PSN IS

1. Paskolų, kurias suteikia Bankas, palūkanų normos ir komisiniai už garantijas koreguojami atsižvelgiant į kapitalo rinkoje vyraujančias sąlygas ir apskaičiuojami taip, kad iš jų gaunamos pajamos leistų Bankui vykdyti savo įsipareigojimus, padengti jo išlaidas bei suformuoti rezervinį fondą, kaip numatyta
24 straipsnyje.
2. Bankas palūkanų normų nemažina. Jei dėl projekto, kuris bus finansuojamas, pobūdžio palūkanų normų mažinimas būtų pageidaujamas, valstybė narė
ar kuri kita organizacija gali suteikti tokio dydžio pagalbą palūkanoms mokėti,
kuri nepažeistų šios Sutarties 92 straipsnio.
20 STR AIPSNIS

Atlikdamas paskolų ir garantijų operacijas, Bankas laikosi šių principų:
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1. Užtikrina, kad Bendrijos labui jo lėšos būtų naudojamos kuo racionaliau.
Bankas gali suteikti paskolas arba garantijas tik:
a) jeigu tuo atveju, kai projektus vykdo gamybos sektoriaus įmonės, palūkanos ir amortizaciniai mokėjimai padengiami iš įmonės gamybos pelno arba,
kitais atvejais, valstybė, kurioje vykdomas projektas, yra įsipareigojusi juos padengti arba jie padengiami kitais būdais; ir
b) jei projekto vykdymas padeda didinti ekonomikos produktyvumą apskritai ir skatina bendrosios rinkos kūrimą.
2. Bankas neįgyja jokio intereso įmonėje ir neprisiima atsakomybės už jos
valdymą, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina siekiant užtikrinti Banko teises susigrąžinti paskolintas lėšas.
3. Savo reikalavimus jis gali realizuoti kapitalo rinkoje ir, siekdamas šio
tikslo, gali pareikalauti, kad skolininkai išleistų obligacijas arba kitus vertybinius
popierius.
4. Nei Bankas, nei valstybės narės nenustato sąlygos, kad Banko paskolintos lėšos būtų išleistos tam tikroje konkrečioje valstybėje narėje.
5. Bankas gali teikti paskolas su sąlyga, kad bus skelbiamas tarptautinis
konkursas.
6. Bankas nefinansuoja, iš dalies ar visiškai, jokio projekto, kuriam prieštarauja valstybė narė, kurios teritorijoje jis būtų vykdomas.
21 ST R A I PSN IS

1. Paraiškos dėl paskolų ar garantijų Bankui gali būti pateiktos arba per
Komisiją, arba per valstybę narę, kurios teritorijoje bus vykdomas projektas.
Įmonė dėl paskolos ar garantijos taip pat gali kreiptis į Banką tiesiogiai.
2. Paraiškos, pateiktos per Komisiją, perduodamos valstybei narei, kurios
teritorijoje bus vykdomas projektas, kad ši pareikštų savo nuomonę. Paraiškos,
pateiktos per valstybę narę, perduodamos Komisijai, kad ši pareikštų savo nuomonę. Paraiškos, pateiktos Bankui tiesiogiai, perduodamos atitinkamai valstybei
narei bei Komisijai.
Atitinkama valstybė narė ir Komisija pareiškia savo nuomonę per du mėnesius. Jei per šį laikotarpį atsakymas nepateikiamas, Bankas gali daryti prielaidą, kad tam projektui neprieštaraujama.
3. Direktorių valdyba priima sprendimą dėl paskolų ar garantijų paraiškų,
kurias jai pateikia Valdymo komitetas.
4. Valdymo komitetas išnagrinėja, ar jam pateiktos paskolų ir garantijų
paraiškos neprieštarauja šiam Statutui, ypač jo 20 straipsniui. Jei Valdymo komitetas pritaria paskolos ar garantijos suteikimui, jis Direktorių valdybai patei-
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kia sutarties projektą; Komitetas gali nustatyti, jo manymu, esmines sąlygas,
kurias tenkinant jo nuomonė būtų palanki. Jei Valdymo komitetas prieštarauja
paskolos ar garantijos suteikimui, jis Direktorių valdybai pateikia atitinkamus
dokumentus bei savo nuomonę.
5. Jei Valdymo komitetas pareiškia nepalankią nuomonę, Direktorių valdyba
gali nesuteikti paskolos ar garantijos, išskyrus atvejus, kai ji nusprendžia vieningai.
6. Jei Komisija pareiškia nepalankią nuomonę, Direktorių valdyba gali nesuteikti paskolos ar garantijos, išskyrus atvejus, kai ji nusprendžia vieningai, o
Komisijos paskirtas direktorius susilaiko.
7. Jeigu ir Valdymo komitetas, ir Komisija pareiškia nepalankią nuomonę,
paskolos ar garantijos Direktorių valdyba suteikti negali.
22 STR AIPSNIS

1. Savo užduočių vykdymui reikalingas lėšas Bankas skolinasi tarptautinėse kapitalo rinkose.
2. Bankas gali skolintis valstybės narės kapitalo rinkoje arba pagal teisines
nuostatas, taikomas vidaus reikalams, arba, jei tokių nuostatų valstybė narė nėra
priėmusi, po to, kai Bankas ir atitinkama valstybė narė kartu apsvarsto ir pasiekia susitarimą dėl siūlomos paskolos.
Valstybės narės atitinkamos kompetentingos institucijos gali atsisakyti
duoti sutikimą tik tada, jei būtų priežasčių manyti, kad tai gali žymiai sutrikdyti
tos valstybės kapitalo rinką.
23 STR AIPSNIS

1. Turimas lėšas, kurių Bankui nereikia nedelsiant panaudoti savo įsipareigojimams vykdyti, Bankas gali naudoti šiems tikslams:
a) investuoti pinigų rinkose;
b) pagal 20 straipsnio 2 dalies nuostatas gali pirkti ir parduoti vertybinius
popierius, išleistus jo paties arba jo skolininkų;
c) gali vykdyti bet kurią kitą finansinę operaciją, susijusią su jo tikslais.
2. Nepažeisdamas 25 straipsnio nuostatų, Bankas, valdydamas savo investicijas, nedalyvauja jokiame valiutų arbitraže, jei to tiesiogiai nereikia jo skolinimo operacijoms arba įsipareigojimams, susijusiems su gautomis paskolomis arba
jo suteiktomis garantijomis, vykdyti.
3. Šio straipsnio taikymo srityse Bankas savo veiksmus derina su atitinkamos valstybės narės kompetentingomis institucijomis ar emisijos banku.
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24 ST R A I PSN IS

1. Rezervinis fondas, siekiantis iki 10 proc. pasirašyto kapitalo, suformuojamas palaipsniui. Jei banko įsipareigojimų padėtis tai pateisintų, Direktorių valdyba gali nuspręsti atidėti papildomas atsargas. Rezervinis fondas kaupiamas,
kol bus visiškai suformuotas iš:
a) palūkanų, gaunamų už paskolas, kurias Bankas yra suteikęs iš valstybių
narių įmokėtų sumų pagal 5 straipsnį;
b) palūkanų, gaunamų už paskolas, kurias Bankas yra suteikęs iš lėšų, gautų
už grąžintas paskolas, nurodytas a punkte;
panaudojant šių pajamų tokią dalį, kurios nereikia Banko įsipareigojimams
vykdyti arba jo išlaidoms padengti.
2. Rezervinio fondo lėšos investuojamos taip, kad bet kuriuo metu jas galima būtų panaudoti tikslui, kuriam skirtas fondas.
25 STR AIPSNIS

1. Bankas visada gali savo turtą vienos valstybės narės valiuta keisti į kitos
valstybės narės valiutą, kad galėtų vykdyti finansines operacijas, atitinkančias
šios Sutarties 130 straipsnyje išdėstytą uždavinį, atsižvelgdamas į šio Statuto 23
straipsnio nuostatas. Bankas kiek įmanoma stengiasi tokių keitimų nedaryti, jei
jis turi grynųjų pinigų ar likvidžiojo turto jam reikalinga valiuta.
2. Bankas negali savo turto valstybės narės valiuta iškeisti į trečiosios šalies
valiutą be atitinkamos valstybės narės sutikimo.
3. Bankas gali laisvai disponuoti ta savo kapitalo dalimi, kuri apmokėta auksu arba konvertuojama valiuta, arba bet kuria valiuta, pasiskolinta rinkose, esančiose už Bendrijos ribų.
4. Valstybės narės įsipareigoja sudaryti galimybes skolininkams disponuoti
valiuta, reikalinga kapitalui grąžinti ir mokėti palūkanas už paskolas ar komisinius už garantijas, suteiktas Banko jų teritorijoje vykdomiems projektams.
26 STR A IPSNIS

Jei valstybė narė nevykdo narystės įsipareigojimų, numatytų šiame Statute,
ypač įsipareigojimo apmokėti savo dalį pasirašytame kapitale, suteikti specialiąsias paskolas arba grąžinti pasiskolintą sumą, paskolų arba garantijų teikimas tai
valstybei narei ar jos piliečiams Valdytojų tarybos sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, gali būti sustabdytas.
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Toks sprendimas neatleidžia nei valstybės narės, nei jos piliečių nuo jų įsipareigojimų Bankui.
27 ST R A IPSNIS

1. Jei Valdytojų taryba nusprendžia sustabdyti Banko operacijas, visa jo
veikla nedelsiant nutraukiama, išskyrus tą, kuri užtikrina tinkamą jo turto realizavimą, apsaugą ir išsaugojimą bei jo įsipareigojimų vykdymą.
2. Likviduojant Banką, Valdytojų taryba paskiria likvidatorius ir teikia
jiems nurodymus dėl likvidavimo vykdymo.
28 STR AIPSNIS

1. Kiekvienoje valstybėje narėje Bankas naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal jos įstatymus; jis gali įsigyti kilnojamąjį ir
nekilnojamąjį turtą bei juo disponuoti ir būti šalimi teismo procese.
Banko privilegijos ir imunitetai nustatyti protokole, numatytame šios
Sutarties 218 straipsnyje.
2. Banko nuosavybei netaikomos jokios turto rekvizavimo ar eksproprijavimo formos.
29 STR AIPSNIS

Ginčus tarp Banko ir jo kreditorių, skolininkų arba bet kurio kito asmens
sprendžia kompetentingi nacionaliniai teismai, išskyrus atvejus, kai jurisdikcija
priklauso Teisingumo Teismui.
Kiekvienoje valstybėje narėje Bankas turi adresą, kuriuo teikia savo paslaugas. Tačiau bet kokioje sutartyje jis gali nurodyti konkretų adresą, kuriuo
teikia paslaugas, bei numatyti ginčų nagrinėjimą arbitražo tvarka.
Banko turtas ir nuosavybė negali būti areštuoti ar konfiskuoti, išskyrus
teismo sprendimu.
Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų kovo dvidešimt penktą dieną Romoje.
P. H . SPA A K
A DE N AU E R
PI N E AU
A N T ON IO SE GN I
BE C H
J. LU NS
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J. C H . SN OY E T D’OPPEU R S
H A LLSTEIN
M . FAU R E
GA E TA N O M A R T I N O
L A M BE R T SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N

I. 3 PROTOKOL A S
DĖL VOKIETIJOS VIDAUS PREKYBOS IR SUSIJUSIŲ PROBLEMŲ

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,
AT SI Ž V E L GDA MOS į šiuo metu dėl Vokietijos padalijimo susiklosčiu-

sias sąlygas,
SUSI TA R Ė dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie šios Sutarties:

1. Kadangi Vokietijos teritorijų, kurioms taikomas Vokietijos Federacinės
Respublikos pagrindinis įstatymas, ir Vokietijos teritorijų, kuriose Pagrindinis
įstatymas netaikomas, tarpusavio prekyba sudaro Vokietijos vidaus prekybos
dalį, taikant šią Sutartį Vokietijoje, šiuo metu tokiai prekybai taikomas režimas
neturi būti keičiamas.
2. Kiekviena valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai praneša
apie visus susitarimus, susijusius su prekyba su Vokietijos teritorijomis, kuriose
Vokietijos Federacinės Respublikos pagrindinis įstatymas netaikomas, ir apie visas
įgyvendinimo nuostatas. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad tokių susitarimų
įgyvendinimas neprieštarautų bendrosios rinkos principams ir ypač imasi atitinkamų priemonių, kad nebūtų padaryta žala kitų valstybių narių ekonomikai.
3. Kiekviena valstybė narė gali imtis atitinkamų priemonių užkirsti kelią
bet kokiems sunkumams, kurie jai atsiranda dėl kitos valstybės narės ir Vokietijos
teritorijų, kuriose Vokietijos Federacinės Respublikos pagrindinis įstatymas netaikomas, prekybos.
Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų kovo dvidešimt penktą dieną Romoje.
P. H . SPA A K
A DE N AU E R
PI N E AU
A N T ON IO SE GN I
BE C H
J. LU NS

J. C H . SN OY E T D’OPPEU R S
H A LLSTEIN
M . FAU R E
GA E TA N O M A RT I N O
L A M BE R T SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N

I.4 PROTOKOL A S
DĖL TAM TIKRŲ PR ANCŪZIJAI TAIKOMŲ NUOSTATŲ

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,
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N OR Ė DA MOS pagal bendruosius šios Sutarties tikslus išspręsti tam tik-

ras šiuo metu esamas problemas,
SUSI TA R Ė dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie šios Sutarties:
I. MOKESČIAI IR PAGALBA

1. Komisija ir Taryba kasmet išanalizuoja pagalbos eksportui sistemą ir
franko zonoje galiojančius specialius importo mokesčius.
Atliekant tokią analizę, Prancūzijos Vyriausybė praneša apie priemones, kurių ji planuoja imtis pagalbos ir mokesčių dydžiui sumažinti ir juos racionalizuoti.
Ji Tarybai ir Komisijai taip pat praneša apie visus naujus mokesčius, kuriuos ji planuoja pradėti taikyti po to, kai ji toliau liberalizuos ir koreguos, kaip
ketina, pagalbą bei mokesčius iki didžiausios mokesčių normos, kuri galioja
1957 m. sausio 1 d. Šios įvairios priemonės gali būti aptartos šiose institucijose.
2. Jei Taryba mano, kad vienodumo trūkumas yra žalingas tam tikriems
pramonės sektoriams kitose valstybėse narėse, ji, dėl Komisijos pasiūlymo spręsdama kvalifikuota dauguma, gali paprašyti, kad Prancūzijos Vyriausybė imtųsi tam
tikrų priemonių mokesčiams ir pagalbai standartizuoti kiekvienoje iš šių trijų kategorijų: žaliavos, pusfabrikačių ir gatavos produkcijos. Jei Prancūzijos Vyriausybė
nesiima tokių priemonių, Taryba, vėl spręsdama kvalifikuota dauguma balsų,
leidžia kitoms valstybėms narėms imtis apsisaugojimo priemonių, kurių sąlygas
ir detales ji nustato.
3. Kai franko zonos einamųjų mokėjimų balansas išlieka subalansuotas ilgiau kaip vienerius metus ir kai jos pinigų rezervai pasiekia patenkinamą lygį,
ypač jos išorės prekybos apimties atžvilgiu, Taryba Komisijos siūlymu kvalifikuota dauguma balsų priima sprendimą, kad Prancūzijos Vyriausybė privalo panaikinti mokesčių ir pagalbos sistemą.
Jei Komisija ir Prancūzijos Vyriausybė nesutaria, ar franko zonos pinigų rezervų lygį galima laikyti patenkinamu, jos paprašo, kad nuomonę šiuo klausimu
pareikštų asmuo ar institucija, kuriuos bendru sutarimu jos parenka kaip arbitrą. Jei dėl arbitro parinkimo nesutariama, arbitrą paskiria Teisingumo Teismo
pirmininkas.
Jei nusprendžiama, kad mokesčių ir pagalbos sistema turi būti panaikinta,
tai turi būti padaryta taip, kad nebūtų sutrikdyta mokėjimų balanso pusiausvyra; tai gali būti padaryta laipsniškai. Panaikinus sistemą, taikomos visos šios
Sutarties nuostatos.
Frazė „einamųjų mokėjimų balansas“ turi tokią reikšmę, kurią jai suteikia
tarptautinės organizacijos ir Tarptautinis valiutų fondas; į ją įeina prekybos balansas ir pajamų bei paslaugų pobūdžio nematomi sandoriai.
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II. VIRŠVAL ANDŽIŲ APMOKĖJIMAS

1. Valstybės narės mano, kad iki pirmojo bendrosios rinkos kūrimo etapo
pabaigos atsiras tokia padėtis, kai pagrindinis valandų skaičius, virš kurio mokama
už viršvalandžius, ir vidutiniai papildomo užmokesčio už viršvalandžius įkainiai
pramonėje atitiks vidutinius įkainius ir valandų skaičių Prancūzijoje 1956 m.
2. Jei iki pirmojo etapo pabaigos tokia padėtis nesusidarys, Komisija leis
Prancūzijai tuose pramonės sektoriuose, kuriems viršvalandžių apmokėjimo
skirtumai turi įtakos, imtis apsaugos priemonių, kurių sąlygas ir detales nustatys
Komisija, nebent šio etapo metu darbo užmokestis tuose pačiuose pramonės
sektoriuose kitose valstybėse narėse palyginti su vidutiniu darbo užmokesčiu
1956 m. vidutiniškai padidės daugiau nei Prancūzijoje tokiu procentu, kurį nustatys Komisija ir patvirtins Taryba kvalifikuota balsų dauguma.
Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų kovo dvidešimt penktą dieną Romoje.
P. H . SPA A K
A DE N AU E R
PI N E AU
A N T ON IO SE GN I
BE C H
J. LU NS

J. C H . SN OY E T D’OPPEU R S
H A LLSTEIN
M . FAU R E
GA E TA N O M A RT I N O
L A M BE R T SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N

I.5 PROTOKOL A S
DĖL ITALIJOS

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS,
N OR Ė DA MOS išspręsti tam tikras su Italija susijusias problemas,
SUSI TA R Ė dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie šios Sutarties:
BE N DR I JOS VA L ST Y BĖ S N A R Ė S
PA Ž Y M I , kad Italijos Vyriausybė vykdo dešimties metų ekonominės plė-

tros programą, skirtą Italijos ekonomikos pusiausvyros sutrikimams ištaisyti,
pirmiausia rūpinantis infrastruktūra mažiau išsivysčiusiuose pietų Italijos rajonuose ir Italijos salose bei kuriant naujas darbo vietas nedarbui mažinti;
PR ISI M E N A , kad šios Italijos Vyriausybės programos principus ir tikslus
svarstė ir patvirtino tarptautinio bendradarbiavimo organizacijos, kurioms priklauso valstybės narės;
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PR I PA Ž ĮSTA , kad pasiekti Italijos programos tikslus yra jų bendras inte-

resas;
SUSI TA R I A , siekdamos padėti Italijos Vyriausybei įvykdyti šį uždavinį,
rekomenduoti Bendrijos institucijoms taikyti visus šioje Sutartyje numatytus
metodus ir procedūras ir ypač tinkamai naudoti Europos investicijų banko ir
Europos socialinio fondo išteklius;
M A N O , kad Bendrijos institucijos, taikydamos šią Sutartį, turėtų atsižvelgti į Italijos ekonomikos nuolatines pastangas per ateinančius metus ir į tai,
kad pageidautina vengti pavojingos įtampos, ypač mokėjimų balansui ar užimtumo lygiui, nes tai gali kelti pavojų šios Sutarties taikymui Italijai;
PR I PA Ž ĮSTA , kad taikant 108 ir 109 straipsnius, reikės saugotis, kad priemonės, kurių reikalauja iš Italijos Vyriausybės, nesutrukdytų jai užbaigti savo
ekonomikos plėtros programą ir pakelti gyventojų gyvenimo lygį.

Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų kovo dvidešimt penktą dieną Romoje.
P. H . SPA A K
A DE N AU E R
PI N E AU
A N T ON IO SE GN I
BE C H
J. LU NS

J. C H . SN OY E T D’OPPEU R S
H A LLSTEIN
M . FAU R E
GA E TA N O M A R T I N O
L A M BE R T SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N

I.6 PROTOKOL A S
DĖL LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS HERCOGYSTĖS

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS,
N OR Ė DA MOS išspręsti tam tikras su Liuksemburgo Didžiąja Hercogyste

susijusias problemas,
SUSI TA R Ė dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie šios Sutarties:
1 STR AIPSNIS

1. Šiuo Protokolu Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei dėl ypatingos jos
žemės ūkio padėties leidžiama ir toliau taikyti kiekybinius apribojimus produktų, įrašytų į Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos Susitariančiųjų Šalių
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1955 m. gruodžio 3 d. sprendimo dėl Liuksemburgo žemės ūkio, priedo sąrašą,
importui.
Belgija, Liuksemburgas ir Nyderlandai taiko sistemą, nurodytą 1921 m.
liepos 25 d. Konvencijos dėl Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos 6
straipsnio trečioje dalyje.
2. Liuksemburgo Didžioji Hercogystė imasi visų struktūrinio, techninio
ir ekonominio pobūdžio priemonių, kurios leistų jos žemės ūkį laipsniškai integruoti į bendrąją rinką. Komisija Didžiajai Hercogystei gali rekomenduoti, kokių
priemonių reikėtų imtis.
Pereinamojo laikotarpio pabaigoje Taryba Komisijos siūlymu kvalifikuota dauguma nusprendžia, kokiu mastu toliau taikyti, keisti ar nutraukti
Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei suteiktas išimtis.
Bet kuri valstybė narė arbitražo valdybai, paskirtai pagal šios Sutarties 8
straipsnio 4 dalį, gali paduoti skundą dėl šio sprendimo.
2 STR AIPSNIS

Rengdama šios Sutarties 48 straipsnio 3 dalyje numatyto darbuotojų laisvo judėjimo reglamentus, Komisija atsižvelgia į ypatingą demografinę padėtį
Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje.
Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų kovo dvidešimt penktą dieną Romoje.
P. H . SPA A K
A DE N AU E R
PI N E AU
A N T ON IO SE GN I
BE C H
J. LU NS

J. C H . SN OY E T D’OPPEU R S
H A LLSTEIN
M . FAU R E
GA E TA N O M A RT I N O
L A M BE R T SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N

I.7 PROTOKOL A S
DĖL TAM TIKRŲ ŠALIŲ KILMĖS IR IŠ JŲ ĮVEŽAMŲ PREKIŲ,
KURIOMS TAIKOMAS SPECIALUS REŽIMAS, K AI JOS
IMPORTUOJAMOS Į VALSTYBĘ NARĘ

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,
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N OR Ė DA MOS detaliau apibrėžti šios Sutarties taikymą tam tikrų šalių

kilmės prekėms, kurias įvežant iš tų šalių į valstybes nares taikomas specialus
režimas,
SUSI TA R Ė dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie šios Sutarties:
1. Taikant Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, nereikalaujama
daryti jokių šios Sutarties įsigaliojimo metu taikytino muitų režimo pakeitimų,
kai importuojamos:
a) į Beniliukso šalis Surinamo arba Nyderlandų Antilų kilmės ir iš jų įvežamos prekės;
b) į Prancūziją Maroko, Tuniso, Vietnamo Respublikos, Kambodžos ir Laoso
kilmės ir iš jų įvežamos prekės; ši nuostata taikoma taip pat Naujųjų Hebridų
kondominiumo prancūziškosioms gyvenvietėms;
c) į Italiją Libijos arba Somalilendo patikėtinės teritorijos, kurią valdo
Italijos Vyriausybė, kilmės ir iš jų įvežamos prekės.
2. Laikoma, kad į valstybę narę įvežtos prekės, kurioms taikomas pirmiau
nurodytas režimas, toje valstybėje negali būti pateiktos į laisvą apyvartą, apibrėžtą šios Sutarties 10 straipsnyje, kai jos reeksportuojamos į kitą valstybę narę.
3. Iki pirmųjų nuo šios Sutarties įsigaliojimo metų pabaigos valstybės narės
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša savo taisykles, reglamentuojančias šiame Protokole nurodytą specialų režimą, kartu su prekių, kurioms taikomas toks režimas, sąrašu.
Jos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms taip pat praneša apie visus vėlesnius tų sąrašų ir režimo pakeitimus.
4. Komisija užtikrina, kad tokių taisyklių taikymas nekenktų kitoms valstybėms narėms; šiuo tikslu ji gali imtis atitinkamų valstybių narių santykiams
taikomų priemonių.
Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų kovo dvidešimt penktą dieną Romoje.
P. H . SPA A K
A DE N AU E R
PI N E AU
A N T ON IO SE GN I
BE C H
J. LU NS
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J. C H . SN OY E T D’OPPEU R S
H A LLSTEIN
M . FAU R E
GA E TA N O M A R T I N O
L A M BE R T SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N

I.8 PROTOKOL A S
DĖL EUROPOS ANGLIŲ IR PLIENO BENDRIJOS
KONTROLIUOJAMŲ PREKIŲ TR AKTAVIMO ALŽYRO
IR PR ANCŪZIJOS RESPUBLIKOS UŽJŪRIO DEPARTAMENTŲ
ATŽVILGIU
AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,
SU VOK DA MOS , kad šios Sutarties nuostatos, susijusios su Alžyru ir

Prancūzijos Respublikos užjūrio departamentais, kelia problemų dėl taikytino
režimo Alžyre ir tuose departamentuose produktams, kuriems taikoma Europos
anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartis.
N OR Ė DA MOS rasti tinkamą sprendimą, kuris atitiktų abiejų Sutarčių
principus,
ĮSI PA R E IGOJA išspręsti šią problemą tarpusavio bendradarbiavimo dvasia kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip pirmą kartą persvarstant Europos anglių ir
plieno bendrijos steigimo sutartį.
Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų kovo dvidešimt penktą dieną Romoje.
P. H . SPA A K
A DE N AU E R
PI N E AU
A N T ON IO SE GN I
BE C H
J. LU NS

J. C H . SN OY E T D’OPPEU R S
H A LLSTEIN
M . FAU R E
GA E TA N O M A RT I N O
L A M BE R T SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N

I. 9 PROTOKOL A S
DĖL MINER ALINIŲ ALY VŲ IR TAM TIKRŲ JŲ IŠVESTINIŲ
PRODUKTŲ

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS
SUSI TA R Ė dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie šios Sutarties:

1. Kiekviena valstybė narė šešerius metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo
kitoms valstybėms narėms ir trečiosioms šalims gali ir toliau taikyti muitus
ir lygiaverčio poveikio privalomuosius mokėjimus produktams, išvardytiems
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Briuselio nomenklatūros pozicijose Nr. 27.09, 27.10, 27.11, 27.12 ir 27.13 (parafino vaškas, mikrokristalinis vaškas, lydytas vaškas ir sluoksniuotas vaškas) 1957 m.
sausio 1 d. arba, jei vėliau, tą dieną, kai įsigalioja ši Sutartis. Tačiau ir toliau žaliavinėms alyvoms taikomas muitas neturi padidinti skirtumo esančio 1957 m.
sausio 1 d. tarp žaliavinių alyvų muitų ir pirmiau minėtų jų išvestinių produktų
muitų daugiau nei 5 proc. Kai tarp šių muitų nėra jokio skirtumo, vėliau pradėtas taikyti skirtumas neturi būti didesnis už produktams, patenkantiems į 27.09
poziciją, 1957 m. sausio 1 d. taikytą muitą. Jei prieš baigiantis šešeriems metams
muitai ir lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai produktams, patenkantiems
į 27.09 poziciją, sumažinamos, atitinkamai sumažinami muitai ir lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai kitiems pirmiau minėtiems produktams.
Šio laikotarpio pabaigoje toliau pagal pirmesnę pastraipą taikyti muitai visiškai panaikinami kitoms valstybėms narėms. Tuo pačiu metu trečiosioms šalims taikomas bendrasis muitų tarifas.
2. Siekiant priderinti žaliavinių alyvų kainą prie pasaulinės rinkos kainų
c.i.f. valstybės narės europinis uostas, bet kokiai pagalbai, teikiamai mineralinių alyvų, patenkančių į Briuselio nomenklatūros 27.09 poziciją, gamybai, taikomas šios Sutarties 92 straipsnio 3 dalies c punktas. Per pirmuosius du etapus
Komisija naudojasi pagal 93 straipsnį jai suteiktomis galiomis tik tokiu mastu,
kurio reikia, kad tokia pagalba nebūtų taikoma nederamai.
Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų kovo dvidešimt penktą dieną Romoje.
P. H . SPA A K
A DE N AU E R
PI N E AU
A N T ON IO SE GN I
BE C H
J. LU NS

J. C H . SN OY E T D’OPPEU R S
H A LLSTEIN
M . FAU R E
GA E TA N O M A R T I N O
L A M BE R T SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N

I.10 PROTOKOL A S
DĖL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIES
TAIKYMO NYDERL ANDŲ K AR ALYSTĖS NEEUROPINĖMS DALIMS
AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,
SI E K DA MOS Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties pasirašy-

mo metu apibrėžti šios Sutarties 227 straipsnio nuostatas Nyderlandų Karalystės
atžvilgiu,
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SUSI TA R Ė dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie šios Sutarties:

Nyderlandų Karalystės Vyriausybė dėl Karalystės sudėties struktūros pagal
1954 m. gruodžio 24 d. Statutą turi teisę išimties iš 227 straipsnio tvarka ratifikuoti Sutartį tik Karalystės Europoje ir Nyderlandų Naujosios Gvinėjos vardu.
Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų kovo dvidešimt penktą dieną Romoje.
P. H . SPA A K
A DE N AU E R
PI N E AU
A N T ON IO SE GN I
BE C H
J. LU NS

J. C H . SN OY E T D’OPPEU R S
H A LLSTEIN
M . FAU R E
GA E TA N O M A RT I N O
L A M BE R T SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N

I.11 ĮGY V E N DI N I MO KON V E NCI JA
DĖL UŽJŪRIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ ASOCIACIJOS SU BENDRIJA
AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS,
T ROK ŠDA MOS sudaryti Sutarties 136 straipsnyje numatytą Įgyvendi-

nimo konvenciją,
SUSI TA R Ė dėl šių prie Sutarties pridedamų nuostatų:
1 STR AIPSNIS

Valstybės narės toliau išdėstytomis sąlygomis prisideda prie visų priemonių, veiksmų, galinčių paskatinti Sutarties IV priede išvardytų šalių ir teritorijų
socialinių ir ekonominę plėtrą, jų tokiai veiklai papildant už tas šalis ir teritorijas
atsakingų valdžios institucijų darbą.
Šiuo tikslu įsteigiamas užsienio šalių ir teritorijų Plėtros fondas, kuriam
valstybės narės penkerius metus moka metines įmokas, numatytas šios konvencijos A priede.
Fondą tvarko Komisija.
2 STR AIPSNIS

Už šalis ir teritorijas atsakingos valdžios institucijos, tų šalių ir teritorijų
vietos valdžios arba tautos atstovų sutikimu, Komisijai pateikia visus socialinius
ir ekonominius projektus, kuriuos finansuoti prašoma Bendrijos.
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3 STR AIPSNIS

Komisija kasmet sudaro bendras programas, kurios rodo, kaip pagal šios
konvencijos B priedą turimi ištekliai paskirstomi tarp įvairių kategorijų projektams.
Tokios bendros programos apima finansavimo projektus, skirtus:
a) tam tikroms socialinėms įstaigoms, ypač ligoninėms, mokymo ar techninio tyrimo įstaigoms, profesinio mokymo ir profesinės gyventojų veiklos skatinimo įstaigoms;
b) ekonominėms visuomeninės svarbos investicijoms, tiesiogiai susijusioms
su programos įgyvendinimu, įskaitant konkrečius gamybos plėtros planus.
4 STR AIPSNIS

Kiekvienų finansinių metų pradžioje Taryba, pasikonsultavusi su Komisija,
kvalifikuota balsų dauguma nusprendžia, kiek lėšų skirti:
a) socialinėms įstaigoms, nurodytoms 3 straipsnio a punkte;
b) ekonominėms visuomeninės svarbos investicijoms, nurodytoms 3 straipsnio b punkte, finansuoti.
Priimdama sprendimą, Taryba stengiasi turimas lėšas racionaliai paskirstyti geografiniu pagrindu.
5 STR AIPSNIS

1. Komisija nusprendžia, kaip remiantis 4 straipsnio a punktu turimas lėšas paskirstyti įvairiems gautiems prašymams socialines įstaigas finansuoti.
2. Komisija, pritarusi dėl 4 straipsnio b punkto, parengia pasiūlymus dėl
tokių ekonominio investavimo planų finansavimo.
Šiuos pasiūlymus ji perduoda Tarybai.
Jeigu per mėnesį nė viena valstybė narė nepateikia prašymo, kad Taryba
tokius pasiūlymus svarstytų, jie laikomi patvirtintais.
Jeigu Taryba tokius pasiūlymus svarsto, sprendimą ji priima kvalifikuota
balsų dauguma per du mėnesius.
3. Visos kuriais nors metais nepaskirstytos lėšos perkeliamos į kitus metus.
4. Paskirstytas lėšas tvarko už nurodyto darbo vykdymą atsakingos valdžios institucijos. Komisija užtikrina, kad lėšos būtų naudojamos pagal nustatytą
paskirtį ir siekiant kuo didžiausios ekonominės naudos.
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6 STR AIPSNIS

Taryba, kvalifikuota balsų dauguma remdamasi Komisijos pasiūlymu, per
šešis mėnesius po Sutarties įsigaliojimo apibrėžia sąlygas, reguliuojančias finansinių įmokų surinkimą bei jų pervedimus, Plėtros fondo biudžeto sudarymą ir
jo išteklių tvarkymą.
7 STR AIPSNIS

Pirmiau 4, 5 ir 6 straipsniuose minėtoji kvalifikuota balsų dauguma yra 67
balsai. Valstybės narės atitinkamai turi tokį balsų skaičių:
BELGIJA
11 balsų
VOKIETIJA
33 balsai
PRANCŪZIJA
33 balsai
ITALIJA
11 balsų
LIUKSEMBURGAS
1 balsas
NYDERLANDAI
11 balsų
8 STR AIPSNIS

Kiekvienoje šalyje ar teritorijoje įsisteigimo teisė palaipsniui suteikiama
valstybių narių piliečiams ir bendrovėms, išskyrus tą valstybę narę, kuri turi
ypatingus santykius su tam tikra šalimi ar teritorija. Per pirmus šios konvencijos
taikymo metus Taryba, kvalifikuota balsų dauguma remdamasi Komisijos pasiūlymu, nustato, kokiomis priemonėmis tai atlikti, kad palaipsniui būtų panaikinta bet kokia diskriminacija pereinamuoju laikotarpiu.
9 STR AIPSNIS

Prekybai tarp valstybių narių ir šalių bei teritorijų taikomas Sutarties 133
ir 134 straipsniuose numatytas muitų režimas.
10 ST R A I PSN IS

Kol ši konvencija galioja, valstybės narės savo prekybai su šalimis ir teritorijomis taiko Sutarties skyriaus, skirto kiekybinių apribojimų panaikinimui tarp
valstybių narių, nuostatas, kurias per tą patį laikotarpį jos taiko ir savo tarpusavio santykiams.
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11 S T R A I P S N I S

1. Kiekvienoje šalyje ar teritorijoje, kurioje egzistuoja importo kvotos, ir
praėjus metams po šios Konvencijos įsigaliojimo, valstybėms, išskyrus tą, kuri su
tam tikra šalimi ar teritorija turi ypatingus santykius, taikomos kvotos pakeičiamos bendrosiomis kvotomis, be diskriminacijos taikomomis kitoms valstybėms
narėms. Nuo tos pačios dienos šios kvotos kiekvienais metais didinamos, taikant
Sutarties 32 straipsnio bei 33 straipsnio 1, 2, 4, 5, 6, ir 7 dalių nuostatas.
2. Kai gaminiui nėra taikyta liberalizacija, bendroji kvota sudaro mažiau
nei 7 proc. viso šalies ar teritorijos importo, praėjus ne daugiau kaip metams po
šios Konvencijos įsigaliojimo, nustatoma kvota, lygi 7 proc. tokio importo, ir ji
kasmet didinama, atsižvelgiant į pirmiau 1 dalyje išdėstytas nuostatas.
3. Jei kai kuriems importuojamiems į šalį ar teritoriją gaminiams neegzistuoja jokios kvotos, Komisijos sprendimu yra nustatomi metodai, pagal kuriuos
kitoms valstybėms narėms yra taikomos ir didinamos kvotos.
12 ST R A IPSN IS

Kai valstybių narių nustatytos importo kvotos taikomos importui ir iš ypatingus santykius su šalimi ar teritorija turinčios valstybės, ir iš tos šalies ar teritorijos, importo iš šalių ir teritorijų santykis yra importo statistika pagrįstos bendrosios kvotos objektas. Minėtoji kvota nustatoma per pirmuosius šios konvencijos taikymo metus ir yra didinama pagal 10 straipsnyje nurodytas taisykles.
13 ST R A I PSN IS

10 straipsnio nuostatos neturi kliudyti importo, eksporto ar tranzito draudimams ir apribojimams, kai jie yra pateisinami visuomenės dorovės, viešosios
tvarkos, visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų, augalų sveikatos bei gyvybės apsaugos, nacionalinių meno istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos bei pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais. Tačiau tokie draudimai
arba apribojimai neturi tapti savavališkos diskriminacijos priemone ar užslėptu
prekybos apribojimu.
14 S T R A I P S N I S

Pasibaigus šios konvencijos galiojimui, kol bus numatytos tolesnės nuostatos, šalyse ir teritorijose bei valstybėse narėse taikomos importo kvotos šalies ir
teritorijų kilmės produktams lieka tokio dydžio, koks buvo nustatytas penktiems
metams. Paliekama ir penktų metų pabaigoje galiojusi įsisteigimo teisės tvarka.

148

15 S T R A I P SN I S

1. Neskrudintos kavos importui į Italiją ir Beniliukso šalis ir bananų importui į Vokietijos Federacinę Respubliką iš trečiųjų šalių muitų kvotos nustatomos prie šios konvencijos pridėtuose protokoluose išdėstytomis sąlygomis.
2. Jeigu konvencijos galiojimas baigiasi iki naujo susitarimo sudarymo ir
tokį naują susitarimą sudarinėjant valstybės narės taiko bananų, kakavos pupelių
bei neskrudintos kavos tarifines kvotas, kuriomis leidžiama įvežti pagal muito
tarifus, taikomus antrojo etapo pabaigoje, ir tokios kvotos yra lygios paskutinių
metų, kurių statistikos duomenys yra turimi, importo iš trečiųjų šalių apimčiai.
Prireikus tokios kvotos padidinamos tiek, kiek importuojančiose šalyse padidėja suvartojimas.
3. Valstybės narės, besinaudojančios muitų kvotomis, kuriomis leidžiama įvežti pagal muito tarifus, taikomus Sutarties įsigaliojimo dieną, remiantis
Protokolais dėl neskrudintos kavos ir bananų importo iš trečiųjų šalių, turi teisę
šių produktų muitų kvotas išlaikyti tokio dydžio, koks bus pasiektas tą dieną, kai
baigsis Konvencijos galiojimas, vietoje antrojoje dalyje numatytos tvarkos.
Prireikus tokios kvotos padidinamos pirmiau 2 dalyje išdėstytai sąlygai.
4. Suinteresuotų valstybių prašymu Komisija nustato ankstesnėse dalyse
nurodytų muitų kvotų dydį.
16 S T R A I P S N I S

Šios Konvencijos 1–8 straipsnių nuostatos taikomos Alžyrui ir Prancūzijos
užjūrio departamentams.
17 S T R A I P S N I S

Nepažeidžiant 14 ir 15 straipsnių nuostatų taikymo, ši Konvencija sudaroma penkerių metų laikotarpiui.
Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų kovo dvidešimt penktą dieną Romoje.
P. H . SPA A K
A DE N AU E R
PI N E AU
A N T ON IO SE GN I
BE C H
J. LU NS

J. C H . SN OY E T D’OPPEU R S
H A LLSTEIN
M . FAU R E
GA E TA N O M A RT I N O
L A M BE R T SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N
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ŠIOS KONVENCIJOS 1 STR AIPSNYJE NURODYTAS A PRIEDAS

Procentas
Valstybė
Belgija
Vokietija
Prancūzija
Italija
Liuksemburgas
Nyderlandai

Pirmieji
Antrieji
Tretieji Ketvirtieji Penktieji
Iš viso
metai
metai
metai
metai
metai
10%
12,5%
16,5%
22,5%
38,5%
100%
MILIJONAI EUROPOS MOKĖJIMŲ SĄJUNGOS
APSKAITOS VIENETŲ
7
8,75
11,55
15,75
26,95
70
20
25
33
45
77
200
20
25
33
45
77
200
4
5
6,60
9
15,40
40
0,125
0,15625 0,20625
0,28125
0,48125
1,25
7
8,75
11,55
15,75
26,95
70

ŠIOS KONVENCIJOS 3 STR AIPSNYJE NURODYTAS B PRIEDAS

Procentas
Užjūrio šalys
ir teritorijos,
priklausančios
Belgijai
Prancūzijai
Italijai
Nyderlandams

Pirmieji
metai
10%

Antrieji
metai
12,5%

Tretieji
metai
16,5%

Ketvirtieji
metai
22,5%

Penktieji
metai
38,5%

Iš viso
100%

MILIJONAI EUROPOS MOKĖJIMŲ SĄJUNGOS
APSKAITOS VIENETŲ
3
51,125
0,5
3,5

3,75
63,906
0,625
4,375

4,95
84,356
0,825
5,775

6,75
115,031
1,125
7,875

11,55
196,832
1,925
13,475

30
511,25
5
35

I.12 PROTOKOL A S
DĖL BANANŲ IMPORTO MUITŲ TARIFŲ KVOTOS
(EX 08.01 PAGAL BRIUSELIO NOMENKL ATŪR Ą)

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS
SUSI TA R Ė dėl tokių prie Konvencijos pridedamų nuostatų:

1. Ėmusis priemonių užsienio muitams suderinti, kaip numatyta Sutarties
23 straipsnio 1 dalies b punkte, ir iki antrojo etapo pabaigos Vokietijos Federacinė
Respublika naudojasi metine neapmuitinama importo kvota, kuri lygi 90 proc.
viso 1956 m. importuoto kiekio, atėmus iš Sutarties 131 straipsnyje nurodytų
šalių ir teritorijų atvežtą kiekį.
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2. Pasibaigus antrajam etapui ir iki trečiojo etapo pabaigos ši kvota lygi
80 proc. pirmiau minėto kiekio.
3. Ankstesnėse dalyse nustatytos metinės kvotos padidinamos 50 proc.
skirtumo tarp viso per praėjusius metus importuoto kiekio ir 1956 m. importuoto kiekio.
Jei, palyginti su 1956 m., bendras importo kiekis yra sumažėjęs, pirmiau
nurodytos metinės kvotos neviršija 90 proc. viso praėjusių metų importo per 1
dalyje minimą laikotarpį bei 80 proc. viso ankstesnių metų importo per 2 dalyje
minimą laikotarpį.
4. Pradėjus visiškai taikyti bendrąjį muitų tarifą, kvota yra lygi 75 proc.
viso 1956 m. importo. Ši kvota didinama 3 dalies pirmojoje pastraipoje išdėstytomis sąlygomis.
Jei , palyginti su 1956 m., importas yra sumažėjęs, pirmiau nurodyta metinė kvota neviršija 75 proc. viso praėjusių metų importo.
Komisijai pasiūlius Taryba kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimą
dėl kvotos panaikinimo ar pakeitimo.
5. 1956 m. importo kiekis atėmus Sutarties 131 straipsnyje nurodytų šalių
ir teritorijų importą, pagal kurį, remiantis anksčiau pateiktomis nuostatomis,
turi būti apskaičiuojamos kvotos, yra 290 000 metrinių tonų.
6. Jei šalys ir teritorijos nepajėgia tiekti viso Vokietijos Federacinės
Respublikos prašomo kiekio, suinteresuotos valstybės narės pareiškia esančios
pasirengusios sutikti su atitinkamai padidėjusia Vokietijos muitų kvota.
Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų kovo dvidešimt penktą dieną Romoje.
P. H . SPA A K
A DE N AU E R
PI N E AU
A N T ON IO SE GN I
BE C H
J. LU NS

J. C H . SN OY E T D’OPPEU R S
H A LLSTEIN
M . FAU R E
GA E TA N O M A RT I N O
L A M BE R T SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N

Pasirašant šį Protokolą, Vokietijos Federacinės Respublikos įgaliotasis atstovas savo Vyriausybės vardu atkreipė kitų įgaliotųjų atstovų dėmesį į šį pareiškimą:
Vokietijos Federacinė Respublika pareiškia esanti pasirengusi skatinti visas
priemones, kurių gali imtis privačios Vokietijos suinteresuotos grupės, siekdamos Federacinėje Respublikoje padidinti bananų, atvežamų iš asocijuotųjų užjūrio šalių ir teritorijų, pardavimą.
Todėl kiek galima anksčiau pradedamos derybos tarp verslo sluoksnių įvairiose bananų tiekimu ir pardavimu suinteresuotose šalyse.
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I.13 PROTOKOL A S
DĖL NESKRUDINTOS K AVOS IMPORTO MUITŲ TARIFŲ KVOTOS
(EX 09.01 PAGAL BRIUSELIO NOMENKL ATŪR Ą)

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS
SUSI TA R Ė dėl tokių prie Konvencijos pridedamų nuostatų:

A. ITALIJOS ATŽVILGIU

Per pirmąjį užjūrio šalių ir teritorijų asociacijos su Bendrija laikotarpį ir po
pirmojo muitų pakeitimo pagal Sutarties 23 straipsnį neskrudintos kavos importas trečiųjų šalių į Italijos teritoriją apmokestinamas muitais, taikomais Sutarties
įsigaliojimo dieną, neviršijant metinės kvotos, lygios visam 1956 m. neskrudintos
kavos importui iš trečiųjų šalių.
Nuo šeštų metų po Sutarties įsigaliojimo ir iki antrojo etapo pabaigos
ankstesnėje pastraipoje numatyta pradinė kvota sumažinama 20 proc.
Nuo trečiojo etapo pradžios ir visam etapui nustatoma 50 proc. pradinės
kvotos sudaranti kvota.
Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, ketverius metus neskrudintos kavos
importui į Italiją ir toliau gali būti taikomi tokio dydžio muitai, kokie šalyje yra
taikomi Sutarties įsigaliojimo dieną, neviršijant 20 proc. pradinės kvotos.
Komisija patikrina, ar ankstesnėje pastraipoje numatytas procentas ir laikotarpis yra pagrįsti.
Sutarties nuostatos taikomos bet kokiems kiekiams, importuojamiems
viršijant pirmiau numatytas kvotas.
B. BENILIUKSO ŠALIŲ ATŽVILGIU

Prasidėjus antram etapui ir per visą jos etapą neskrudintos kavos importui
iš Bendrijai nepriklausančių šalių į Beniliukso šalių teritorijas gali būti ir toliau
netaikomas muitas, neviršijant tonažo, lygaus 85 proc. viso neskrudintos kavos
kiekio, importuoto per paskutinius metus, kurių statistiniai duomenys yra išlikę.
Prasidėjus trečiam etapui ir per visą etapo ankstesnėje pastraipoje nurodytas neapmuitinamas importas sumažinamas iki 50 proc. viso neskrudintos
kavos tonažo, importuoto per paskutinius metus, kurių statistiniai duomenys
yra išlikę.
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Sutarties nuostatos taikomos bet kokiems kiekiams, importuojamiems
viršijant pirmiau numatytas kvotas.
Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų kovo dvidešimt penktą dieną Romoje.
P. H . SPA A K
A DE N AU E R
PI N E AU
A N T ON IO SE GN I
BE C H
J. LU NS

J. C H . SN OY E T D’OPPEU R S
H A LLSTEIN
M . FAU R E
GA E TA N O M A RT I N O
L A M BE R T SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N

I.14 PROTOKOL A S
DĖL TEISINGUMO TEISMO STATUTO

EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIES
AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS,
SI E K DA MOS išdėstyti Teismo statutą, numatytą šios Sutarties 188 straips-

nyje, savo įgaliotaisiais atstovais PA SK Y R Ė :
JO DIDENYBĖ BELGŲ K AR ALIUS:

Ekonomikos reikalų ministerijos generalinį sekretorių, Belgijos delegacijos
tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą baroną J. Ch. SNOY et d’OPPUERS
VOKIETIJOS FEDER ACINĖS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorių, Vokietijos delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą profesorių dr. Carl Friedrich OPHÜLS;
PR ANCŪZIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

teisės profesorių, Prancūzijos delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje
vadovo pavaduotoją Robert MARJOLINI;
ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:
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valstybės sekretoriaus pavaduotoją Užsienio reikalų ministerijoje, Italijos
delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą V. BADINI CONFALONIERI;
JOS PR AKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGIENĖ:

Didžiosios Liuksemburgo Hercogystės ambasadorių, Liuksemburgo delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą Lambert SCHAUS;
JOS DIDENYBĖ NYDERL ANDŲ K AR ALIENĖ:

Nyderlandų delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą J. LINTHORST HOMAN,
K U R I E , pasikeitę tinkamai įformintais ir patvirtintais įgaliojamaisiais raš-

tais,
SUSI TA R Ė dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie Europos ekonominės
bendrijos steigimo sutarties.
1 STR AIPSNIS

Šios Sutarties 4 straipsniu įkuriamas Teismas sudaromas ir veikia pagal
šios Sutarties ir šio Statuto nuostatas.

I A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
TEISĖJAI IR GENER ALINIAI ADVOK ATAI

2 STR AIPSNIS

Kiekvienas teisėjas, prieš pradėdamas eiti savo pareigas, teisme viešai prisiekia savo pareigas atlikti nešališkai ir sąžiningai ir saugoti Teismo pasitarimų
slaptumą.
3 STR AIPSNIS

Teisėjams suteikiamas imunitetas nuo teisminio proceso. Baigę eiti savo
pareigas, teisėjai ir toliau naudojasi imunitetu savo veiksmų, atliktų einant teisėjo pareigas, įskaitant pasisakymus žodžiu ir raštu, atžvilgiu.
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Teismas plenariniame posėdyje priimtu sprendimu gali atšaukti tokį imunitetą.
Jei, Teismui atšaukus imunitetą, vienam iš jo teisėjų iškeliama baudžiamoji
byla, bet kurioje iš valstybių narių jis gali būti teisiamas tik tokio teismo, kurio
jurisdikcijai priklauso teisti aukščiausių nacionalinių teismų teisėjus.
4 STR AIPSNIS

Teisėjai negali eiti jokių politinių ar administracinių pareigų.
Jie negali turėti jokio kito mokamo ar nemokamo darbo, išskyrus ypatingus atvejus, kai Taryba padaro išimtį tuo klausimu.
Pradėdami eiti savo pareigas, jie iškilmingai pasižada per savo kadenciją
ir jai pasibaigus gerbti su savo pareigomis susijusius įsipareigojimus, ypač savo
pareigą sąžiningai ir apdairiai elgtis nustoję eiti šias pareigas, sutikdami eiti tam
tikras skiriamąsias pareigas ar gauti tam tikrą naudą.
Bet kokios su šiomis nuostatomis susijusios abejonės sprendžiamos Teismo
sprendimu.
5 STR AIPSNIS

Išskyrus įprasto pakeitimo ar mirties atvejį, teisėjas savo pareigas nustoja
eiti, kai atsistatydina.
Atsistatydindamas teisėjas savo atsistatydinimo pareiškimą adresuoja
Teismo pirmininkui, kuris jį persiunčia Tarybos pirmininkui. Tokiu būdu pranešus apie atsistatydinimą teisėjo vieta tampa laisva.
Išskyrus tuos atvejus, kai taikomos 6 straipsnio nuostatos, teisėjas lieka eiti savo
pareigas tol, kol jas perima jį pakeičiantis teisėjas.
6 STR AIPSNIS

Teisėjas gali būti atleistas iš pareigų arba netekti teisės į pensiją ar kitas vietoj
jos mokamas išmokas tiktai tuo atveju, jei Teismo teisėjų ir generalinių advokatų
vieninga nuomone jis nebeatitinka keliamų reikalavimų ar nevykdo su šiomis pareigomis susijusių įsipareigojimų. Pats teisėjas tokiuose svarstymuose nedalyvauja.
Teismo sekretorius perduoda Teismo sprendimą Asamblėjos pirmininkui
bei Komisijos pirmininkui ir praneša apie jį Tarybos pirmininkui.
Priėmus sprendimą atleisti teisėją iš pareigų, teisėjo vieta tampa laisva
pranešus apie šį sprendimą Tarybos pirmininkui.

155

7 STR AIPSNIS

Teisėjas, turintis užimti Teismo nario, kurio kadencija dar nesibaigė, vietą,
skiriamas likusiam to nario kadencijos laikui.
8 STR AIPSNIS

2–7 straipsnių nuostatos taikomos ir generaliniams advokatams.

II A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
ORGANIZACINIAI KL AUSIMAI

9 STR AIPSNIS

Teismo sekretorius Teismui prisiekia savo pareigas atlikti nešališkai ir sąžiningai ir saugoti Teismo pasitarimų slaptumą.
10 ST R A I PSN IS

Tais atvejais, kai Teismo sekretorius negali dalyvauti Teismo posėdžiuose,
Teismas pasirūpina, kad sekretorių pakeistų kitas asmuo.
11 S T R A I P S N I S

Kad Teismas galėtų vykdyti savo funkcijas, jame dirbti paskiriami pareigūnai ir kiti tarnautojai. Jie yra atskaitingi Teismo sekretoriui, kuris yra pavaldus
pirmininkui.
12 ST R A IPSN IS

Teismui pasiūlius Taryba gali vieningai numatyti skirti pranešėjo padėjėjus
ir nustatyti jų tarnybos taisykles. Pranešėjo padėjėjų gali būti reikalaujama, laikantis Darbo reglamente nustatytų sąlygų, dalyvauti Teismo pasirengime bylos
nagrinėjimui ir bendradarbiauti su teisėju pranešėju.
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Pranešėjo padėjėjai parenkami iš asmenų, kurių nepriklausomumas nekelia abejonių ir kurie turi reikalingą teisinę kvalifikaciją; juos skiria Taryba. Jie
Teismo akivaizdoje prisiekia vykdyti savo pareigas nešališkai bei sąžiningai ir
saugoti Teismo pasitarimų slaptumą.
13 ST R A I PSN IS

Reikalaujama, kad teisėjai, generaliniai advokatai ir Teismo sekretorius gyventų ten, kur yra Teismo būstinė.
14 S T R A I P S N I S

Teismo posėdžiai vyksta nuolat. Teisėjų atostogų trukmę Teismas nustato
atsižvelgdamas į veiklos reikmes.
15 S T R A I P SN I S

Teismo sprendimai galioja tik tuo atveju, jei pasitarimuose dalyvauja nelyginis jo narių skaičius. Visos sudėties Teismo sprendimai galioja, jei posėdyje
dalyvauja penki Teismo nariai. Kolegijų sprendimai galioja tik tuo atveju, jei
posėdyje dalyvauja trys teisėjai; jei vienas iš kolegijos teisėjų posėdyje dalyvauti
negali, jame dalyvauti, laikantis Darbo reglamente nustatytų sąlygų, gali būti
paprašytas kitos kolegijos teisėjas.
16 S T R A I P S N I S

Nė vienam iš teisėjų ar generalinių advokatų neleidžiama dalyvauti nagrinėjant bylas, kuriose jie anksčiau yra dalyvavę kaip atstovai ar patarėjai, ar gynę
vienos iš šalių interesus, arba kuriose jie buvo pakviesti pasisakyti kaip teismo ar
tyrimo komisijos nariai ar kitas pareigas einantys asmenys.
Jei dėl kokių nors ypatingų priežasčių teisėjas ar generalinis advokatas
mano, kad jam nederėtų dalyvauti sprendžiant ar nagrinėjant tam tikrą bylą,
jis apie tai praneša Teismo pirmininkui. Jei dėl kokių nors ypatingų priežasčių
pirmininkas mano, kad teisėjas ar generalinis advokatas neturėtų dalyvauti nagrinėjant tam tikrą bylą ar teikti paaiškinimus joje, jis apie tai praneša tokiam
teisėjui ar generaliniam advokatui.
Bet kokios kliūtys, iškylančios taikant šio straipsnio nuostatas, šalinamos
Teismo sprendimu.
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Nė viena iš bylos šalių negali prašyti, kad būtų pakeista Teismo ar vienos
iš jo kolegijų sudėtis dėl kurio nors teisėjo pilietybės ar dėl to, kad Teismo ar
kolegijos sudėtyje nėra tos bylos šalies pilietybės teisėjo.

III A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
TEISMO PROCESO T VARK A

17 S T R A I P S N I S

Bendrijos valstybėms ir jos institucijoms Teisme atstovauja kiekvienai bylai skiriamas atstovas. Atstovui gali padėti patarėjas arba advokatas, įtrauktas į
vienos iš valstybių narių praktikuojančių advokatų sąrašą.
Kitoms bylos šalims turi atstovauti advokatas, įtrauktas į vienos iš valstybių narių praktikuojančių advokatų sąrašą.
Tokie atstovai, patarėjai ir advokatai, dalyvaujantys bylų nagrinėjime Teisingumo Teisme, naudojasi būtinomis teisėmis ir imunitetais, įgalinančiais juos
nepriklausomai vykdyti savo pareigas, laikantis Darbo reglamente nustatytų sąlygų.
Bylas nagrinėjant dalyvaujančių patarėjų ir advokatų atžvilgiu Teismas, laikydamasis Darbo reglamente nustatytų sąlygų, naudojasi teismams paprastai
suteikiamais įgaliojimais.
Universiteto dėstytojai, kurie yra vienos iš valstybių narių piliečiai ir kuriems jų valstybės narės teisės aktai suteikia atstovavimo teisę teisme, Teisme
naudojasi tomis pačiomis teisėmis, kurias šis straipsnis suteikia advokatams,
įtrauktiems į vienos iš valstybių narių praktikuojančių advokatų sąrašą.
18 S T R A I P S N I S

Teismo procesą sudaro dvi dalys: rašytinė ir žodinė.
Rašytinę proceso dalį sudaro pareiškimai, faktų išdėstymas, gynybos argumentai bei samprotavimai, perduodami bylos šalims ir Bendrijos institucijoms,
kurių sprendimai yra ginčijami, taip pat atsakymai į juos, jei tokių esama, bei visi
patvirtinamieji raštai ir dokumentai arba jų patvirtinti nuorašai.
Visus šiuos pranešimus Darbo reglamente nustatyta tvarka ir laiku perduoda Teismo sekretorius.
Žodinę proceso dalį sudaro pranešimas, kurį perskaito teisėjas pranešėjas,
atstovų, patarėjų ir advokatų, įtrauktų į vienos iš valstybių narių praktikuojančių
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advokatų sąrašą, išklausymas, taip pat generalinio advokato paaiškinimai, bei
liudininkų ir ekspertų, jei tokių esama, išklausymas.
19 ST R A I PSN IS

Bylos Teismui pateikiamos raštišku pareiškimu, adresuojamu Teismo sekretoriui. Pareiškime nurodoma ieškovo vardas, pavardė ar pavadinimas ir nuolatinis adresas, bei pareiškimą pasirašiusiojo apibūdinimas, taip pat atsakovo
vardas, pavardė ar pavadinimas, ginčo dalykas, argumentai bei trumpas apibūdinimas priežasčių, kuriomis pareiškimas yra grindžiamas.
Jei reikia, prie pareiškimo pridedamas aktas, kurį prašoma paskelbti negaliojančiu, o šios Sutarties 175 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis – dokumentai, patvirtinantys datą, kada atitinkamos institucijos, laikantis to straipsnio
nuostatų, buvo paprašyta priimti sprendimą. Jei prie pareiškimo dokumentai
nėra pridėti, Teismo sekretorius paprašo suinteresuotos šalies pateikti juos per
protingą terminą, tačiau tokiu atveju šaliai tuos dokumentus pateikus nustatytam terminui jau pasibaigus, jos teisės iškelti bylą nenustoja galiojusios.
20 STR AIPSNIS

Bylose, kurioms taikomas šios Sutarties 177 straipsnis, valstybės narės
teismas Teisingumo Teismui praneša apie sprendimą, kuriuo bylos nagrinėjimas
sustabdomas, o byla perduodama Teisingumo Teismui. Po to Teismo sekretorius
apie tokį sprendimą praneša bylos šalims, valstybes nares ir Komisiją, taip pat ir
Tarybą, jei teisės aktas, kurio teisėtumas ar išaiškinimas yra ginčijami, buvo jos
priimtas.
Bylos šalys, valstybės narės, Komisija ir tam tikrais atvejais Taryba turi
teisę per du mėnesius po tokio pranešimo pateikti Teismui faktų išdėstymą ar
rašytinius samprotavimus.
21 ST R A I PSN IS

Teismas gali reikalauti, kad bylos šalys pateiktų visus Teismo pageidaujamus dokumentus ir informaciją. Atsisakymas tai daryti yra oficialiai užregistruojamas.
Teismas taip pat gali reikalauti, kad valstybės narės ir institucijos, kurios
nėra bylos šalys, pateiktų visą informaciją, Teismo manymu, būtiną nagrinėjant
tą bylą.
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22 STR AIPSNIS

Teismas gali bet kuriuo metu patikėti bet kuriam asmeniui, organui, valdžios institucijai, komitetui ar kitai jo pasirinktai organizacijai pateikti eksperto
išvadas.
23 STR AIPSNIS

Liudytojai gali būti apklausiami laikantis Darbo reglamente išdėstytų sąlygų.
24 ST R A I PSN IS

Neatvykusių liudytojų atžvilgiu Teismas naudojasi galiomis, paprastai suteikiamomis teismams, ir tokiems liudytojams gali skirti pinigines baudas laikantis Darbo reglamente nustatytų sąlygų.
25 STR AIPSNIS

Liudytojai ir ekspertai parodymus gali duoti davę priesaiką, kurios formą
ar pobūdį nustato Darbo reglamentas arba liudytojo ar eksperto šalies teise.
26 STR A IPSNIS

Teismas gali nurodyti, kad liudytojai ar ekspertai parodymus teismo institucijai duotų savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.
Toks nurodymas siunčiama vykdyti kompetentingai teismo institucijai laikantis Darbo reglamente nurodytų sąlygų. Dokumentai, parengti vykdant teisinės pagalbos prašymą, jam grąžinami tomis pačiomis sąlygomis.
Teismas padengia su tuo susijusias išlaidas, tačiau tai neapriboja jo teisės
prireikus paskirti tas išlaidas bylos šalims.
27 ST R A IPSNIS

Valstybė narė bet kokį liudytojo ar eksperto priesaikos pažeidimą vertina taip, lyg jis būtų padarytas liudijant tos valstybės teisme, kurio jurisdikcijai
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priklauso civilinių bylų nagrinėjimas. Teismo prašymu atitinkama valstybė narė
iškelia pažeidėjui bylą savo kompetentingame teisme.
28 STR AIPSNIS

Teismo posėdžiai yra vieši, nebent Teismas dėl svarbių priežasčių savo iniciatyva ar bylos šalių prašymu priimtų kitokį sprendimą.
29 STR AIPSNIS

Posėdžio metu Teismas gali apklausti ekspertus, liudytojus ir pačias bylos
šalis. Tačiau pastarosios kreiptis į Teismą gali tik per savo atstovus.
30 STR AIPSNIS

Visi posėdžiai protokoluojami, protokolus pasirašo pirmininkas ir Teismo
sekretorius.
31 S T R A I P S N I S

Pirmininkas sudaro bylų sąrašą.
32 STR A IPSNIS

Teismo pasitarimai yra ir išlieka slapti.
33 STR AIPSNIS

Sprendimuose nurodomos priežastys, kuriomis jie yra grindžiami. Juose
nurodomos pasitarimuose dalyvavusių teisėjų pavardės.
34 STR AIPSNIS

Sprendimus pasirašo pirmininkas ir Teismo sekretorius. Sprendimai perskaitomi viešame Teismo posėdyje.
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35 STR AIPSNIS

Teismas sprendžia bylos išlaidų klausimą.
36 STR AIPSNIS

Teismo pirmininkas sumarine bylos nagrinėjimo tvarka, kuri nustatoma
Darbo reglamentu ir kuri, kiek tai būtina, gali skirtis nuo kai kurių šio Statuto
taisyklių, pateiktų pareiškimų atžvilgiu gali priimti nutarimą sustabdyti akto
vykdymą, kaip numatyta šios Sutarties 185 straipsnyje, arba paskirti laikinąsias
apsaugos priemones pagal 186 straipsnio nuostatas, arba sustabdyti priverstinį
sprendimo vykdymą laikantis 192 straipsnio paskutinės pastraipos nuostatų.
Tais atvejais, kai pirmininkas negali dalyvauti posėdyje, laikantis Darbo
reglamente nustatytų sąlygų jį pakeičia kitas teisėjas.
Pirmininko ar jį pakeitusio teisėjo nutarimas yra negalutinis ir jokiu būdu
nekliudo Teismo bylos sprendimui iš esmės.
37 ST R A IPSN IS

Valstybės narės ir Bendrijos institucijos gali įstoti į Teisme nagrinėjamas
bylas.
Tokia pat teise gali pasinaudoti ir kiti asmenys, suinteresuoti Teismo nagrinėjamos bylos baigtimi, išskyrus bylas tarp valstybių narių, Bendrijos institucijų
arba valstybių narių ir Bendrijos institucijų.
Prašyme įstoti į bylą nurodomi paaiškinimai gali būti pateikiami tik vienos
iš šalių reikalavimams paremti.
38 STR AIPSNIS

Tais atvejais, kai atsakovas nepateikia rašytinių gynybos argumentų po to,
kai nustatyta tvarka to buvo pareikalauta, Teismo sprendimas tos bylos šalies nenaudai priimamas už akių. Protestą dėl tokio sprendimo galima paduoti per vieną
mėnesį nuo jo pranešimo dienos. Protestas negali sustabdyti atsakovui jo nenaudai
už akių priimto sprendimo vykdymo, išskyrus tuos atvejus, kai Teismas priima
kitokį sprendimą.
39 STR AIPSNIS

Valstybės narės, Bendrijos institucijos bei visi kiti fiziniai ar juridiniai asmenys gali, Darbo reglamente nustatytais atvejais ir sąlygomis, iškelti trečiojo
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asmens bylą, kad užginčytų sprendimą, priimtą jų neišklausius, jei toks sprendimas pažeidžia jų teises.
40 STR AIPSNIS

Iškilus abejonių dėl sprendimo esmės ar apimties, Teismas bet kurios iš bylos šalių ar suinteresuotos Bendrijos institucijos prašymu pateikia reikiamus paaiškinimus.
41 S T R A I P S N I S

Prašymas peržiūrėti priimtą sprendimą gali būti pateiktas Teismui tik nustačius tokio pobūdžio faktą, kuris gali būti laikomas lemiamu veiksniu ir kuris
priimant sprendimą nebuvo žinomas nei Teismui, nei bylos šaliai, reikalaujančiai
sprendimą peržiūrėti.
Bylos peržiūrėjimas pradedamas Teismo sprendimu, kuriuo aiškiai nurodomas naujo fakto buvimas, pripažįstama, jog tas faktas yra tokio pobūdžio, kad
bylą būtų galima nagrinėti iš naujo, bei paskelbiama, jog tuo pagrindu prašymas
yra priimtinas.
Prašyti peržiūrėti bylą nebegalima praėjus 10 metų nuo sprendimo priėmimo.
42 STR A IPSNIS

Terminų pratęsimas dėl nuotolių nustatomas Darbo reglamentu.
Vienai iš šalių praleidus nustatytą terminą, jos teisių tai neapriboja, jei tik
ji įrodo, kad taip atsitiko dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti ar dėl
force majeure.
43 STR AIPSNIS

Bylos prieš Bendriją klausimais su deliktine atsakomybe susijusiais klausimais nebekeliamos praėjus penkeriems metams po įvykio, dėl kurio norima bylą
iškelti. Ieškininės senaties terminas nutraukiamas, jei byla pradedama nagrinėti
Teisme arba jei prieš pradedant tokią bylą nukentėjusioji šalis paduoda prašymą
atitinkamai Bendrijos institucijai. Pastaruoju atveju byla turi būti pradėta per
dvejų mėnesių laikotarpį, nustatytą 173 straipsniu; tam tikrais atvejais taikomos
175 straipsnio antrosios pastraipos nuostatos.
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44 STR AIPSNIS

Be šio Statuto numatytų nuostatų, šios Sutarties 188 straipsnyje nurodytas Teismo darbo reglamentas apima visas kitas nuostatas, reikalingas taikant
Statutą ir prireikus jį papildant.
45 STR AIPSNIS

Taryba gali vieningai daryti tokius šio Statuto nuostatų pakeitimus, kokių
gali prireikti Tarybai priimant sprendimus remiantis šios Sutarties 165 straipsnio paskutinės pastraipos nuostatomis.
46 STR AIPSNIS

Davęs priesaiką Tarybos pirmininkas nedelsdamas burtų keliu išrenka teisėjus ir generalinius advokatus, kurių kadencija pagal šios Sutarties 167 straipsnio
antrosios ir trečiosios pastraipos nuostatas baigiasi pirmųjų trejų metų pabaigoje.
TA I PA L I U DY DA M I , šį Protokolą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji at-

stovai.
Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų balandžio
septynioliktą dieną Briuselyje.
J. C H . SN OY E T D’OPPU E R S
C . F. OPH Ü L S
ROBE RT M A R JOL I N
V I T T OR IO B A DI N I C ON FA L ON I E R I
L A M BE RT SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N

I.15 PROTOKOL A S
DĖL PRIVILEGIJŲ IR IMUNITETŲ

EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIES
AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS,
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AT SI Ž V E L GDA MOS į tai, kad pagal šios Sutarties 218 straipsnį Bendrija

valstybių narių teritorijose naudojasi privilegijomis ir imunitetais, kurie yra būtini jos uždaviniams atlikti atskirame protokole nustatytomis sąlygomis,
Taip pat AT SI Ž V E L GDA MOS į tai, kad pagal Europos investicijų banko
28 straipsnį Bankas naudojasi privilegijomis ir imunitetais, nustatytais protokole, nurodytame pirmiau esančioje dalyje,
PA SK Y R Ė savo įgaliotaisiais atstovais sudaryti šį Protokolą:
JO DIDENYBĖ BELGŲ K AR ALIUS:

Ekonomikos reikalų ministerijos generalinį sekretorių, Belgijos delegacijos
tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą baroną J. Ch. SNOY et d’OPPUERS
VOKIETIJOS FEDER ACINĖS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorių, Vokietijos delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą profesorių dr. Carl Friedrich OPHÜLS;
PR ANCŪZIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

teisės profesorių, Prancūzijos delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje
vadovo pavaduotoją Robert MARJOLINI;
ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

valstybės sekretoriaus pavaduotoją Užsienio reikalų ministerijoje, Italijos
delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą V. BADINI CONFALONIERI;
JOS PR AKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGIENĖ:

Didžiosios Liuksemburgo Hercogystės ambasadorių, Liuksemburgo delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą Lambert SCHAUS;
JOS DIDENYBĖ NYDERL ANDŲ K AR ALIENĖ:

Nyderlandų delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą, J. LINTHORST HOMAN,
K U R I E , pasikeitę tinkamai įformintais ir patvirtintais įgaliojamaisiais raš-

tais,
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SUSI TA R Ė dėl toliau pateikiamų nuostatų, kurios pridedamos prie Euro-

pos ekonominės bendrijos steigimo sutarties.

I SKYRIUS

BE N DR I JOS N UOSAV Y BĖ , L ĖŠOS, T U RTA S IR V EIK L A
1 STR AIPSNIS

Bendrijos patalpos ir pastatai yra neliečiami. Juose negali būti atliekama krata, jų negalima rekvizuoti, konfiskuoti ar eksproprijuoti. Be Teisingumo
Teismo leidimo Bendrijos nuosavybei ir turtui negali būti taikomos jokios administracinės ar teisinės suvaržymo priemonės.
2 STR AIPSNIS

Bendrijos archyvai yra neliečiami.
3 STR AIPSNIS

Bendrija, jos turtas, pajamos ir kita nuosavybė yra atleidžiami nuo visų
tiesioginių mokesčių.
Esant galimybei, valstybių narių vyriausybės imasi atitinkamų priemonių,
kad būtų netaikomi arba kompensuojami netiesioginiai ar apyvartos mokesčiai,
įeinantys į kilnojamojo ar nekilnojamojo turto kainą, tais atvejais, kai Bendrija
savo oficialiam naudojimui perka didelės vertės pirkinius, į kurių kainą įeina
minimi mokesčiai. Tačiau šios nuostatos netaikomos tais atvejais, kai jos gali
iškreipti konkurenciją Bendrijoje.
Jokių lengvatų netaikoma atsiskaitant už komunalines paslaugas.
4 STR AIPSNIS

Bendrijos oficialiam naudojimui skirtiems daiktams netaikomi muitai, importo ir eksporto draudimai ar apribojimai; taip importuotų daiktų šalies teritorijoje negalima, nei mokamai, nei nemokamai, perleisti kitiems, išskyrus atvejus,
kai tai daroma šalies vyriausybės patvirtintomis sąlygomis.
Bendrijos leidiniams taip pat netaikomi jokie muitai, importo ir eksporto
draudimai ar apribojimai.
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II SKYRIUS

RYŠI A I IR L A ISSE Z -PA SSER
5 STR AIPSNIS

Oficialiems Bendrijos institucijų ryšiams ir visų jų dokumentų perdavimui
kiekvienos valstybės narės teritorijoje galioja tos pačios nuostatos kaip toje valstybėje esančioms diplomatinėms atstovybėms.
Oficiali Bendrijos institucijų korespondencija ir kiti oficialūs jų ryšiai negali būti cenzūruojami.
6 STR AIPSNIS

Tarybos nustatytos formos laissez-passer, kurį valstybių narių valdžios
institucijos pripažįsta kaip galiojantį kelionės dokumentą, Bendrijos institucijų
pirmininkai gali išduoti šių institucijų nariams ir tarnautojams. Šie laissez-passer yra išduodami Bendrijos pareigūnams ir kitiems tarnautojams pagal pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, numatytas šios
Sutarties 212 straipsnyje.
Komisija gali sudaryti susitarimus dėl šių laissez-passer pripažinimo galiojančiais kelionės dokumentais trečiųjų šalių teritorijose.

III SKYRIUS

A SA M BL Ė JOS NA R I A I
7 STR AIPSNIS

Laisvam Asamblėjos narių, vykstančių į Asamblėjos susitikimus bei grįžtantiems iš jų, judėjimui negali būti taikomi jokie administraciniai ar kitokie
apribojimai.
Muitinės ir valiutos keitimo kontrolės atžvilgiu, Asamblėjos nariams:
a) jų pačių vyriausybės sudaro tokias pačias sąlygas, kokios yra sudaromos
aukšto rango pareigūnams, keliaujantiems į užsienį laikinų oficialių vizitų metu;
b) kitų valstybių narių vyriausybės sudaro tokias pačias sąlygas, kokios yra
sudaromos užsienio vyriausybių atstovams laikinų oficialių vizitų metu.
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8 STR AIPSNIS

Asamblėjos nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.
9 STR AIPSNIS

Asamblėjos nariai sesijų metu naudojasi:
a) savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;
b) visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn.
Imunitetas taip pat galioja Asamblėjos nariams, vykstantiems į Asamblėjos
susitikimų vietą arba grįžtantiems iš jos.
Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat
joks imunitetas negali sukliudyti Asamblėjai pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.

IV SKYRIUS

VA L ST Y BIŲ NA R IŲ ATSTOVA I, DA LY VAUJA N T YS
BE N DR I JOS I NST I T UCI J Ų V EIK L OJ E
10 ST R A I PSN IS

Bendrijos institucijų veikloje dalyvaujantys valstybių narių atstovai, jų patarėjai ir techniniai ekspertai, eidami savo pareigas, vykdami į susitikimų vietą ir grįždami iš jos, naudojasi visomis įprastomis privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis.
Šis straipsnis taikomas ir Bendrijos patariamųjų organų nariams.

V SKYRIUS

BE N DR I JOS PA R EIGŪ NA I IR K I T I TA R NAU TOJA I
11 S T R A I P S N I S

Bendrijos pareigūnams ir kitiems tarnautojams, nurodytiems šios Sutarties
212 straipsnyje, neatsižvelgiant į jų pilietybę, kiekvienos valstybės narės teritorijoje:
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a) pagal šios Sutarties 179 ir 215 straipsnių nuostatas suteikiamas imunitetas, saugantis nuo procesinių veiksmų už bet kokius veiksmus, atliktus einant
pareigas, įskaitant pasakytas ar rašytines kalbas; šis imunitetas lieka galioti ir
jiems nustojus eiti pareigas;
b) kartu su sutuoktiniu ir išlaikomais šeimos nariais, netaikomi imigracijos
apribojimai bei užsieniečių registracijos formalumai;
c) taikant valiutų ar jų keitimo taisykles, sudaromos tokios pačios sąlygos,
kokios toje šalyje paprastai yra sudaromos tarptautinių organizacijų pareigūnams;
d) pirmą kartą atvykstantiems į šalį eiti pareigų iš šalies, kurioje nuolat gyveno prieš tai arba kurios piliečiai jie yra, suteikiama teisė be muito importuoti
savo baldus ir asmeninį turtą, taip pat be muito, toje šalyje baigus eiti pareigas,
iš tos šalies reeksportuoti savo baldus ir turtą, jeigu tos šalies, kurioje naudojamasi šia teise, vyriausybė abiem atvejais nėra nustačiusi kokių nors, jos požiūriu,
būtinų sąlygų;
e) leidžiama asmeniniam naudojimui be muito importuoti ir vėliau reeksportuoti automobilį, įsigytą pagal vidaus rinkos sąlygas šalyje, kurioje jie gyveno
prieš tai arba kurios piliečiai jie yra, jeigu atitinkamos šalies vyriausybė abiem
atvejais nėra nustačiusi kokių nors, jos požiūriu, būtinų sąlygų.
12 ST R A IPSN IS

Remiantis Komisijos pasiūlymais, pateiktais per vienerius metus po šios
Sutarties įsigaliojimo, Tarybos nustatytomis sąlygomis ir tvarka Bendrijos pareigūnai ir kiti tarnautojai moka Bendrijai mokesčius nuo iš Bendrijos gaunamos
algos, darbo užmokesčio ir kito atlyginimo.
Iš Bendrijos gaunamai algai, darbo užmokesčiui ir kitam atlyginimui netaikomi nacionaliniai mokesčiai.
13 ST R A I PSN IS

Pajamų mokesčio, turto mokesčio ir palikimo mokesčio taikymo tikslais
bei taikant tarp Bendrijos valstybių narių pasirašytas sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, Bendrijos pareigūnai ir kiti tarnautojai, kurie vien tik todėl,
kad eina pareigas Bendrijos tarnyboje, įgyja gyvenamąją vietą kitos valstybės narės nei šalies, kur prieš pradedant eiti pareigas buvo jų nuolatinė gyvenamoji vieta, mokesčių mokėjimo tikslais, yra laikomi tiek šalyje, kurioje faktiškai gyvena,
tiek toje, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta mokesčių mokėjimo tikslais,
išlaikiusiais nuolatinę gyvenamąją vietą pastarojoje, jei ji yra Bendrijos narė. Ši

16 9

nuostata taikoma ir sutuoktiniui, jei šis atskirai neužsiima apmokama veikla, bei
vaikams, kuriuos išlaiko ir kuriais rūpinasi šiame straipsnyje minimi asmenys.
Pirmesnėje pastraipoje minimiems asmenims priklausantis jų buvimo šalyje esantis kilnojamasis turtas yra atleidžiamas nuo toje šalyje galiojančio palikimo mokesčio; apskaičiuojant palikimo mokestį, tokia nuosavybė yra laikoma
esančia nuolatinės gyvenamosios vietos mokesčių mokėjimo tikslais šalyje, atsižvelgiant į trečiųjų šalių teises ir į galimą tarptautinių sutarčių dėl dvigubo
apmokestinimo nuostatų taikymą.
Taikant šio straipsnio nuostatas, neatsižvelgiama į nuolatinę gyvenamąją
vietą, kurią minėti asmenys įsigijo eidami pareigas kitose tarptautinėse organizacijose.
14 S T R A I P S N I S

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kurį ji pateikia per vienerius metus po šios Sutarties įsigaliojimo, vieningai nustato Bendrijos pareigūnų ir kitų
tarnautojų socialinio draudimo išmokų sistemą.
15 S T R A I P SN I S

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su kitomis
suinteresuotomis institucijomis, nustato Bendrijos pareigūnų ir kitų tarnautojų
kategorijas, kuriems taikomos visos arba kai kurios 11 straipsnio, 12 straipsnio
antrosios dalies ir 13 straipsnio nuostatos, kategorijas.
Į tokias kategorijas suskirstytų pareigūnų ir kitų tarnautojų pavardės, rangai ir adresai yra periodiškai pranešami valstybių narių vyriausybėms.

VI SKYRIUS

PR IE BE N DR I JOS A K R E DI T UOT Ų MISI J Ų
PR I V IL EGI JOS IR I MU N I T ETA I
16 S T R A I P S N I S

Valstybė narė, kurios teritorijoje yra Bendrijos būstinė, suteikia įprastus
diplomatinius imunitetus ir privilegijas prie Bendrijos akredituotoms trečiųjų
šalių misijoms.
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VII SKYRIUS

BE N DROSIOS N UOSTATOS
17 S T R A I P S N I S

Privilegijos, imunitetai ir lengvatos Bendrijos pareigūnams ir kitiems tarnautojams yra taikomos tiktai Bendrijos labui.
Kiekviena Bendrijos institucija privalo atšaukti savo pareigūno ar kito tarnautojo imunitetą, jei, šios institucijos nuomone, tokio imuniteto atšaukimas
neprieštarauja Bendrijos interesams.
18 S T R A I P S N I S

Taikydamos šį Protokolą, Bendrijos institucijos bendradarbiauja su atsakingomis suinteresuotų valstybių narių valdžios institucijomis.
19 ST R A I PSN IS

11–14 straipsniai ir 17 straipsnis taikomi Komisijos nariams.
20 STR AIPSNIS

11–14 straipsniai ir 17 straipsnis taikomi Teisingumo Teismo teisėjams, generaliniams advokatams, sekretoriui ir teisėjų pranešėjų padėjėjams nepažeidžiant
Protokolo dėl Teisingumo Teismo statuto 3 straipsnyje išdėstytų teisėjų ir generalinių advokatų imunitetą teisminiam procesui reglamentuojančių nuostatų.
21 ST R A I PSN IS

Šis Protokolas taip pat taikomas Europos investicijų bankui, jo organų nariams, personalui ir valstybių narių atstovams, dalyvaujantiems Banko veikloje,
nepažeidžiant Protokolo dėl banko statuto nuostatų.
Be to, Europos investicijų bankas yra atleidžiamas nuo bet kokių mokesčių
mokėjimo ar panašaus pobūdžio prievolių dėl kapitalo formavimo ir dėl bet kokio jo kapitalo padidėjimo ir nuo įvairių formalumų, kurie gali būti su tuo susiję,
valstybėje, kurioje yra Banko buveinė. Banko išformavimas ar likvidavimas taip
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pat negali būti apmokestinimo priežastimi. Ir pagaliau, pagal Statutą vykdomai
Banko ir jo organų veiklai netaikomas joks apyvartos mokestis.
TA I PA L I U DY DA M I , šį Protokolą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji at-

stovai.
Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų balandžio
septynioliktą dieną Briuselyje.
J. C H . SN OY E T D’OPPU E R S
C . F. OPH Ü L S
ROBE RT M A R JOL I N
V I T T OR IO B A DI N I
L A M BE RT SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N

KON V E NCI JA
IŠ DALIES PAKEIČIANTI EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS
STEIGIMO SUTARTĮ SIEKIANT SUKURTI NYDERL ANDŲ ANTILŲ
SALOMS TAIKOMĄ SPECIALIĄ MINĖTOS SUTARTIES KET VIRTOJE
DALYJE APIBRĖŽTOS ASOCIACIJOS SISTEMĄ

JO DIDENYBĖ BELGŲ KARALIUS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS
PREZIDENTAS, ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,
JOS PRAKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGIENĖ,
JOS DIDENYBĖ NYDERLANDŲ KARALIENĖ,
AT SI Ž V E L GDA M I į 1957 m. kovo 25 d. Romoje pasirašytą Europos

ekonominės bendrijos steigimo sutartį ir į tą pačią dieną savo vyriausybių pasirašytą Ketinimų deklaraciją dėl Nyderlandų Antilų salų asociacijos su Bendrija,
pridedamą prie Tarpvyriausybinės bendrosios rinkos ir Euratomo konferencijos
Baigiamojo akto,
N OR Ė DA M I sudaryti Nyderlandų Karalystės prašomą ekonominę Nyderlandų Antilų salų ir Europos ekonominės bendrijos asociaciją taikant šios Sutarties
IV dalyje nustatytą specialią sistemą bei specialias Nyderlandų Antilų salose perdirbtų naftos produktų importą į Bendriją reglamentuojančias nuostatas,
AT SI Ž V E L GDA M I į 1962 m. spalio 22 d. Tarybos pareikštą palankią
nuomonę, priimtą pasikonsultavus su Asamblėja ir Komisija,
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N USPR E N DĖ dėl šios priežasties iš dalies pakeisti Europos ekonominės

bendrijos steigimo sutartį pagal jos 236 straipsnio nuostatas ir šiam tikslui savo
įgaliotaisiais atstovais paskyrė:
JO DIDENYBĖ BELGŲ K AR ALIUS:

ministrą, paskirtą užsienio reikalams Henri FAYAT;
VOKIETIJOS FEDER ACINĖS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

valstybės sekretorių užsienio reikalams Rolf LAHR;
PR ANCŪZIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

ambasadorių, Prancūzijos delegacijos konferencijoje pirmininką Jean-Marc
BOEGNER;
ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

valstybės sekretorių Užsienio reikalų ministerijoje Carlo RUSSO;
JOS PR AKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGIENĖ:

Vyriausybės pirmininko pavaduotoją, užsienio reikalų ministrą Eugène
SCHAUS;
JOS DIDENYBĖ NYDERL ANDŲ K AR ALIENĖ:

valstybės sekretorių Užsienio reikalų ministerijoje H. R. van HOUTEN;
Nyderlandų Antilų įgaliotąjį ministrą W. F. M. LAMPE,
KURIE, sušaukti Bendrijos Tarybos pirmininko ir pasikeitę tinkamai įformintais ir patvirtintais įgaliojamaisiais raštais,
SUSI TA R Ė dėl toliau pateikiamų nuostatų.
1 STR AIPSNIS

Nyderlandų Antilų salos įtraukiamos į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties IV priede pateiktą sąrašą. Dėl šios priežasties minėtai šaliai nebetaikomas „Protokolas dėl tam tikrų šalių kilmės ir iš jų įvežamų prekių, kurioms
taikomas specialus režimas, kai jos importuojamos į valstybę narę“.
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Šios šalies ir valstybių narių bei užjūrio teritorijų santykiams taikoma sistema, susidariusi taikant šią Sutartį šios Konvencijos įsigaliojimo dieną, kuri vėliau
dėl jos bus taikoma kitoms užjūrio šalims ir teritorijoms, taikoma ir Nyderlandų
Antilų saloms.
2 STR AIPSNIS

Prie protokolų, pridedamų prie Europos ekonominės bendrijos steigimo
sutarties, kaip neatskiriama jos dalis pridedamas „Protokolas dėl Nyderlandų
Antilų salose perdirbtų naftos produktų importo į Europos ekonominę bendriją“, kurio tekstas pridedamas prie šios Konvencijos.
3 STR AIPSNIS

Aukštosios Susitariančiosios Šalys šią Konvenciją ratifikuoja pagal savo
atitinkamas konstitucines nuostatas. Ratifikavimo dokumentai deponuojami
Italijos Respublikos Vyriausybei.
Ši Konvencija įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po to, kai ratifikavimo dokumentus deponuoja paskutinė valstybė signatarė. Tačiau, jei dokumentai deponuojami likus mažiau kaip penkiolikai dienų iki kito mėnesio pradžios, Konvencija
įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po dokumentų deponavimo dienos.
4 STR AIPSNIS

Ši vienu egzemplioriumi sudaryta Konvencija, kurios visi keturi tekstai
vokiečių, prancūzų, italų ir olandų kalbomis yra autentiški, deponuojama Italijos
Respublikos Vyriausybės archyvuose, o Italijos Respublikos Vyriausybė patvirtintą Konvencijos kopiją perduoda kitų valstybių signatarių vyriausybėms.
TA I PA L I U DY DA M I , šią Konvenciją pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji

atstovai.
Priimta tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt antrų metų lapkričio tryliktą dieną Briuselyje.
H . FAYAT
R. L AHR
J. M . B OE GN E R
C . RUSSO
E . SC H AUS
H . R . VA N HOU T E N, W. F. M . L A M PE
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PROTOKOL A S
DĖL NYDERL ANDŲ ANTILŲ SALOSE PERDIRBTŲ NAFTOS
PRODUKTŲ IMPORTO Į EUROPOS EKONOMINĘ BENDRIJĄ

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,
N OR Ė DA MOS išsamiau apibrėžti prekybos sistemą, taikomą Nyderlandų

Antilų salose perdirbtų naftos produktų importui į Europos ekonominę bendriją,
SUSI TA R Ė dėl toliau pateikiamų nuostatų, kurios pridedamos prie minėtos Sutarties:
1 STR AIPSNIS

Šis Protokolas taikomas naftos produktams, klasifikuojamiems Briuselio
nomenklatūros 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (parafino vaškas, naftos ir skalūnų
vaškas ir parafino atliekos) ir 27.14 pozicijose, importuojamiems naudoti valstybėse narėse.
2 STR AIPSNIS

Valstybės narės dėl Nyderlandų Antilų ir Bendrijos asociacijos įsipareigoja
šiame Protokole numatytomis sąlygomis Nyderlandų Antilų salose perdirbtiems
naftos produktams suteikti preferencinius tarifus. Šios nuostatos taip pat galioja
nepaisant valstybėse narėse taikomų kilmės taisyklių.
3 STR AIPSNIS

1. Kai Komisija, valstybės narės prašymu ar savo iniciatyva, nustato, kad
dėl Nyderlandų Antilų salose perdirbtų naftos produktų importo į Bendriją pagal 2 straipsnyje nustatytą sistemą vienos ar kelių valstybių narių rinkoje kyla
faktinių sunkumų, ji nusprendžia, kad šios valstybės narės minėtam importui
taikytų muitus, juos padidintų arba iš naujo nustatytų tokiu būdu ir tokiam
laikui, kurio gali prireikti šiems sunkumas pašalinti. Šie taikomi, padidinti arba
iš naujo nustatyti muitai negali būti didesni už tokiems pat trečiųjų šalių produktams taikomus muitus.
2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos bet kuriuo atveju taikomos į Bendriją
importuotų Nyderlandų Antilų salose perdirbtų naftos produktų kiekiui pasiekus du milijonus metrinių tonų per metus.
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3. Tarybai pranešama apie Komisijos sprendimus, priimtus pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalį, įskaitant tuos, kuriais atmetami valstybių narių prašymai. Taryba,
valstybės narės prašymu, prisiima atsakomybę už sprendimus ir kvalifikuota
balsų dauguma bet kuriuo metu gali juos iš dalies keisti arba panaikinti.
4 STR AIPSNIS

1. Jeigu valstybė narė mano, kad dėl Nyderlandų Antilų salose perdirbtų
naftos produktų tiesioginio arba per kitą valstybę narę vykdomo importo pagal
2 straipsnyje nustatytą sistemą jos rinkoje kyla faktinių sunkumų ir kad būtina
nedelsiant imtis priemonių jiems pašalinti, ji savo iniciatyva gali nuspręsti šiam
importui nustatyti muitus, neviršijančius tokiems pat trečiųjų šalių produktams
taikomų muitų normų. Apie savo sprendimą ji praneša Komisijai, kuri per vieną
mėnesį nusprendžia, ar valstybės narės taikomos priemonės turėtų būti taikomos toliau, iš dalies pakeičiamos ar panaikinamos. Tokiems Komisijos sprendimams taikomos 3 straipsnio 3 dalies nuostatos.
2. Kai Nyderlandų Antilų salose perdirbtų naftos produktų, tiesiogiai arba
per kitą valstybę narę importuotų į EEB valstybę narę ar nares pagal 2 straipsnyje nustatytą sistemą, kiekis per kalendorinius metus viršija šio Protokolo priede
nurodytą tonažą, priemonės, kurių pagal šio straipsnio 1 dalį einamaisiais metais
imasi ta ar tos valstybės narės, laikomos pateisinamomis; Komisija, įsitikinusi,
kad buvo pasiektas nustatytas tonažas, oficialiai užregistruoja priemones, kurių
buvo imtasi. Tokiu atveju kitos valstybės narės susilaiko nuo oficialaus šio klausimo perdavimo Tarybai.
5 STR AIPSNIS

Jei Bendrija naftos produktams nusprendžia taikyti kiekybinius apribojimus neatsižvelgdama į tai, iš kur jie importuojami, šie apribojimai taip pat gali
būti taikomi ir tokių produktų importui iš Nyderlandų Antilų salų. Tokiu atveju
Nyderlandų Antilų saloms taikomas preferencinis režimas palyginti su trečiosiomis šalimis.
6 STR AIPSNIS

1. Priėmus bendrą trečiųjų šalių ir asocijuotų šalių naftos produktų kilmės
apibrėžimą arba sprendimus pagal bendrą prekybos minėtais produktais politiką
arba sukūrus bendrą energijos politiką, Taryba, pasikonsultavusi su Asamblėja ir
Komisija, vieningai priimtu sprendimu keičia 2–5 straipsnių nuostatas.

176

2. Tačiau, keičiant šias nuostatas, bet kuriuo atveju Nyderlandų Antilų saloms turi būti toliau taikomos lygiavertės preferencijos ne mažesniam kaip 2,5
milijono metrinių tonų naftos produktų kiekiui.
3. Bendrijos įsipareigojimai taikyti šio straipsnio 2 dalyje nurodytas lygiavertes preferencijas prireikus gali būti paskirstyti šalims atsižvelgiant į šio
Protokolo priede nurodytą tonažą.
7 STR AIPSNIS

Kad būtų įgyvendintas šis Protokolas, Komisija įpareigojama užtikrinti,
kad Nyderlandų Antilų salose perdirbti naftos produktai į valstybes nares būtų
importuojami nustatytu būdu. Valstybės narės, laikydamosi Komisijos rekomenduotų administracinių sąlygų, visą susijusią naudingą informaciją perduoda
Komisijai, kuri pasirūpina, kad ši informacija būtų išplatinta.
TA I PA L I U DY DA M I , šį Protokolą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji at-

stovai.
Priimta tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt antrų metų lapkričio tryliktą dieną Briuselyje.
H . FAYAT
R. L AHR
J. M . B OE GN E R
C . RUSSO
E . SC H AUS
H . R . VA N HOU T E N, W. F. M . L A M PE

PROTOKOL O PR IE DA S
Aukštosios Susitariančiosios Šalys nusprendė, kad būtų įgyvendinta
Protokolo dėl Nyderlandų Antilų salose perdirbtų naftos produktų importo į
Europos ekonominę bendriją 4 straipsnio 2 dalis, 2 milijonus metrinių tonų naftos produktų iš Antilų salų valstybėms narėms paskirstyti taip:
VOKIETIJA
625 000 metrinių tonų
BELGIJA/LIUKSEMBURGO
EKONOMINĖ SĄJUNGA
200 000 metrinių tonų
PRANCŪZIJA
75 000 metrinių tonų
ITALIJA
100 000 metrinių tonų
NYDERLANDAI
1000 000 metrinių tonų
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Baigiamasis aktas

JO DIDENYBĖS BELGŲ KARALIAUS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS
RESPUBLIKOS PREZIDENTO, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS
PREZIDENTO, ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO,
JOS PRAKILNYBĖS LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS HERCOGIENĖS,
JOS DIDENYBĖS NYDERLANDŲ KARALIENĖS ĮGALIOTIEJI
ATSTOVAI,

1962 m. lapkričio 13 d. susirinkę valstybių narių vyriausybių atstovų konferencijoje Briuselyje pakeisti Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį
pagal jos 236 straipsnio nuostatas,
OF IC I A L I A I AT K R E I PĖ DĖ M E SĮ į šiuos dokumentus:
– 1962 m. birželio 4 d. Nyderlandų Karalystės Vyriausybės Tarybai pateiktą Sutarties pakeitimo siekiant sukurti Nyderlandų Antilų saloms taikomą
specialią minėtos Sutarties ketvirtojoje dalyje apibrėžtos asociacijos sistemą
projektą,
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– 1962 m. spalio 19 d. Asamblėjos patvirtintą nuomonę,
– 1962 m. rugsėjo 10 d. Europos ekonominės bendrijos Komisijos nuomonę,
– 1962 m. spalio 22 d. Europos ekonominės bendrijos Tarybos nuomonę,
pritariančią valstybių narių vyriausybių atstovų konferencijos dėl Nyderlandų
Antilų salų asociacijos su Europos ekonomine bendrija sušaukimui,
PR I Ė M Ė šiuos dokumentus:
– Konvenciją, iš dalies pakeičiančią Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį siekiant sukurti Nyderlandų Antilų saloms taikomą specialią minėtos
Sutarties ketvirtoje dalyje apibrėžtos asociacijos sistemą,
– Protokolą dėl Nyderlandų Antilų salose perdirbtų naftos produktų importo į Europos ekonominę bendriją ir to Protokolo priedą.
PA SI R A Š Y DA M A tuos dokumentus, konferencija priėmė šias deklaracijas:
– Deklaraciją dėl Nyderlandų Antilų salų ir užjūrio šalių asociacijos prekybos sistemos:
Valstybių narių vyriausybių atstovai, atsižvelgdami į Tarybai pateiktą
Komisijos nuomonę, susitaria, kad komercinių ryšių tarp Nyderlandų Antilų salų
ir Užjūrio šalių asociacijos sistema nustatoma šių valstybių susitarimu.
– Deklaraciją dėl Nyderlandų Antilų salose perdirbtų naftos produktų
importo į Europos ekonominę bendriją galutinės sistemos:
Valstybių narių vyriausybių atstovai sutinka, kad, nustačius Protokolo 6
straipsnyje numatytą galutinę Nyderlandų Antilų salose perdirbtų naftos produktų importo į Europos ekonominę bendriją sistemą, būtų atsižvelgiama į būtinybę
užtikrinti, kad būtų vienodai elgiamasi su Nyderlandų Antilų saloms ir kitoms
asocijuotoms užjūrio šalims bei teritorijoms pagal Bendrijos steigimo sutarties
ketvirtąją dalį.
TA I PA L I U DY DA M I , šį Baigiamąjį aktą pasirašė toliau nurodyti įgalio-

tieji atstovai.
Priimta tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt antrų metų lapkričio tryliktą dieną Briuselyje.
H . FAYAT
R. L AHR
J. M . B OE GN E R
C . RUSSO
E . SC H AUS
H . R . VA N HOU T E N, W. F. M . L A M PE
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II.1 EUROPOS
ATOMINĖS ENERGIJOS
BENDRIJOS STEIGIMO
SUTARTIS (EURATOMAS)

JO DIDENYBĖ BELGŲ KARALIUS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS
PREZIDENTAS, ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,
JOS PRAKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGIENĖ,
JOS DIDENYBĖ NYDERLANDŲ KARALIENĖ,
PR I PA Ž I N DA M I , jog branduolinė energija yra svarbus pramonės plėtros

bei suklestėjimo šaltinis, padėsiantis siekti taikių darbų progreso,
BŪ DA M I ĮSI T I K I N Ę , jog tik bendros pastangos, kurios turi būti dedamos nedelsiant, gali laiduoti jų valstybių kūrybinį potencialą atitinkančių siekių
įgyvendinimą,
PA SI RY Ž Ę sukurti reikiamas sąlygas stiprios branduolinės pramonės plėtrai, kuri užtikrins gausius energijos išteklius, skatins modernizuoti techninius
procesus ir kitais gausiais panaudojimo būdais prisidės prie jų tautų gerovės,
N OR Ė DA M I sukurti reikiamas saugos sąlygas, kad būtų pašalinta visuomenės gyvybei ir sveikatai kylanti grėsmė,
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T ROK ŠDA M I į šį darbą įtraukti ir kitas šalis bei bendradarbiauti su tarp-

tautinėmis organizacijomis, kurios rūpinasi taikia atominės energijos plėtra,
N U TA R Ė įkurti Europos atominės energijos bendriją (EURATOMĄ) ir
šiam tikslui savo įgaliotaisiais atstovais paskyrė:
JO DIDENYBĖ BELGŲ K AR ALIUS:

užsienio reikalų ministrą Paul Henri SPAAK, Ekonomikos reikalų ministerijos generalinį sekretorių, Belgijos delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje
vadovą baroną J. Ch. SNOY et D’OPPUERS;
VOKIETIJOS FEDER ACINĖS RESPUBLIKOS
PREZIDENTAS:

federalinį kanclerį dr. Konrad ADENAUER, užsienio reikalų valstybės sekretorių profesorių dr. Walter HALLSTEIN;
PR ANCŪZIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

užsienio reikalų ministrą Christian PINEAU, valstybės sekretorių užsienio
reikalams Maurice FAURE;
ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Ministrų Tarybos pirmininką Antonio SEGNI, užsienio reikalų ministrą
profesorių Gaetano MARTINO;
JOS PR AKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGIENĖ:

Vyriausybės pirmininką, užsienio reikalų ministrą Joseph BECH, ambasadorių, Liuksemburgo delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą
Lambert SCHAUS;
JOS DIDENYBĖ NYDERL ANDŲ K AR ALIENĖ:

užsienio reikalų ministrą Joseph LUNS, Nyderlandų delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą J. LINTHORST HOMAN,
K U R I E , pasikeitę tinkamai įformintais ir patvirtintais įgaliojamaisiais raš-

tais, susitarė dėl toliau pateikiamų nuostatų.
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PIR MOJI A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
BENDRIJOS UŽDAVINIAI

1 STR AIPSNIS

Šia Sutartimi Aukštosios Susitariančios Šalys tarpusavyje įsteigia EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJĄ (EURATOMĄ).
Bendrijos uždavinys – sudarant būtinas sąlygas sparčiai kurti ir plėtoti
branduolinę pramonę, prisidėti prie gyvenimo lygio valstybėse narėse augimo ir
santykių su kitomis šalimis plėtojimo.
2 STR AIPSNIS

Siekdama įgyvendinti savo uždavinį, kaip numatyta šioje Sutartyje, Bendrija:
a) skatina mokslinius tyrimus ir užtikrina techninės informacijos skleidimą;
b) nustato vienodus saugos standartus, kad būtų apsaugota darbuotojų ir
plačiosios visuomenės sveikata, ir užtikrina jų taikymą;
c) palengvina sąlygas investicijoms ir užtikrina pagrindinių įrenginių, reikalingų branduolinės energijos plėtrai Bendrijoje, steigimą, visų pirma skatindama įmonių verslo iniciatyvą;
d) užtikrina, kad visiems vartotojams Bendrijoje būtų reguliariai ir teisingai tiekiamos rūdos ir branduolinis kuras;
e) tinkamai prižiūrėdama garantuoja, kad branduolinės medžiagos nebūtų
naudojamos kitiems nei numatyta tikslams;
f) naudojasi jai suteikta nuosavybės teise į specialias skiliąsias medžiagas;
g) kurdama bendrąją specialiųjų medžiagų ir įrangos rinką, remdama laisvą kapitalo, skirto investicijoms branduolinės energijos srityje, judėjimą ir užtikrindama specialistams laisvę įsidarbinti Bendrijoje, garantuoja plačią komercinę realizavimo rinką ir galimybę naudotis pačiomis geriausiomis techninėmis
priemonėmis;
h) užmezga su kitomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis tokius santykius, kurie skatintų branduolinės energijos naudojimo taikiems tikslams pažangą.
3 STR AIPSNIS

1. Bendrijai patikėtus uždavinius atlieka šios institucijos:
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ASAMBLĖJA,
TARYBA,
KOMISIJA,
TEISINGUMO TEISMAS.
Kiekviena institucija veikia neperžengdama šios Sutarties jai suteiktų įgaliojimų.
2. Tarybai ir Komisijai padeda patariamąsias funkcijas atliekantis Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas.

A N T ROJI A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
NUOSTATOS DĖL PAŽANGOS BR ANDUOLINĖS ENERGIJOS
SRITYJE SK ATINIMO
I SKYRIUS

MOK SL I N IŲ T Y R I MŲ SK AT I N I M A S
4 STR AIPSNIS

1. Komisija atsako už branduolinių tyrimų skatinimą ir palengvinimą valstybėse narėse bei už jų papildymą, vykdydama Bendrijos mokslinių tyrimų ir
mokymo programą.
2. Šią veiklą Komisija vykdo šios Sutarties I priede išvardytose srityse.
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali
keisti šį sąrašą. Komisija konsultuojasi su Mokslo ir technikos komitetu, įsteigtu
pagal 134 straipsnio nuostatas.
5 STR AIPSNIS

Siekdama koordinuoti ir papildyti valstybėse narėse atliekamus mokslinius
tyrimus, Komisija konkrečiu prašymu, skirtu konkrečiam adresatui ir perduodamu jo vyriausybei, arba bendru viešai skelbiamu prašymu kreipiasi į valstybes
nares, asmenis ar įmones, kad jos praneštų jai apie savo programas, susijusias su
prašyme nurodytu moksliniu tyrimu.
Sudariusi suinteresuotiesiems visas galimybes pareikšti savo pastabas, Komisija gali pateikti pagrįstą nuomonę apie kiekvieną iš jai pateiktų programų. To-
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kią nuomonę Komisija turi pateikti, jei valstybė, asmuo ar įmonė, pateikusi programą, to prašo.
Rengdama tokias nuomones, Komisija siekia mažinti bereikalingus tapačius
tyrimus ir skatina mokslinius tyrimus nepakankamai ištirtose srityse. Komisija
negali skelbti tokių programų be jas pateikusios valstybės, asmens ar įmonės
sutikimo.
Komisija reguliariai skelbia sąrašą tų branduolinių tyrimų sričių, kurias ji
laiko nepakankamai ištirtomis.
Komisija abipusėms konsultacijoms ir keitimuisi informacija gali sukviesti
viešųjų ir privačių mokslinių tyrimų centrų atstovus, taip pat ir kitus ekspertus,
atliekančius tyrimus toje pačioje ar panašioje srityje.
6 STR AIPSNIS

Skatindama vykdyti mokslinių tyrimų programas, kurios jai buvo pateiktos, Komisija gali:
a) teikti finansinę pagalbą, išskyrus subsidijas, pagal mokslinių tyrimų sutartis;
b) nemokamai arba už mokestį tiekti turimas žaliavas arba specialias skiliąsias medžiagas tokioms programoms vykdyti;
c) nemokamai arba už mokestį perduoti valstybėms narėms, asmenims ar
įmonėms įrenginius, įrangą arba ekspertų pagalbą;
d) skatinti suinteresuotas valstybes nares, asmenis ar įmones bendrai finansuoti.
7 STR AIPSNIS

Taryba, remdamasi Komisijos, kuri konsultuojasi su Mokslo ir technikos
komitetu, pasiūlymu, vieningai nustato Bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo
programas.
Tokios programos sudaromos ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.
Šioms programoms vykdyti reikalingos lėšos kasmet įtraukiamos į Bendrijos
mokslinių tyrimų ir investicijų biudžetą.
Komisija užtikrina minėtų programų vykdymą ir pateikia Tarybai metų
pranešimą šiuo klausimu.
Komisija nuolat teikia Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bendro
pobūdžio informaciją apie Bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programas.
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8 STR AIPSNIS

1. Komisija, pasikonsultavusi su Mokslo ir technikos komitetu, įkuria
Jungtinį branduolinių tyrimų centrą.
Šis centras užtikrina mokslinių tyrimų programų ir kitų Komisijos jam
priskirtų užduočių vykdymą.
Centras taip pat užtikrina vienodos branduolinės energijos terminijos ir
vienodos matų sistemos sukūrimą.
Centras įsteigia Centrinį branduolinių matų biurą.
2. Dėl geografinių ar funkcinių priežasčių Centro veiklą gali vykdyti atskiros institucijos.
9 STR AIPSNIS

1. Gavusi Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę, Komisija
Jungtinio branduolinių tyrimų centro sistemoje gali steigti mokyklas, kuriose
būtų rengiami specialistai, ypač tokių sričių kaip naudingųjų iškasenų paieška,
grynų branduolinių medžiagų gamyba, apšvitinto kuro perdirbimas, branduolinė inžinerija, sveikata ir sauga bei radioaktyviųjų izotopų gamyba ir naudojimas.
Komisija nustato tokio mokymo detales.
2. Įsteigiama universiteto statusą turinti mokslo įstaiga; Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma nustato jos veiklos pobūdį.
10 ST R A I PSN IS

Komisija gali tam tikras Bendrijos mokslinių tyrimų programos dalis patikėti vykdyti valstybėms narėms, asmenims ar įmonėms arba trečiosioms šalims,
tarptautinėms organizacijoms ar trečiųjų šalių nacionaliniams subjektams, sudarydama su jais sutartį.
11 S T R A I P S N I S

Komisija skelbia 7, 8 ir 10 straipsniuose minimas mokslinių tyrimų programas, taip pat reguliarius pranešimus apie pažangą, pasiektą įgyvendinant programas.
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II SKYRIUS

I N FOR M ACI JOS PL AT I N I M A S
I SKIRSNIS
INFORMACIJA, KURIA DISPONUOJA BENDRIJA

12 ST R A IPSN IS

Valstybės narės, asmenys ar įmonės, padavę paraišką Komisijai, turi teisę
gauti neišimtines licencijas pagal patentus, laikinai saugomas patento teises, naudinguosius modelius arba Bendrijai priklausančias patento paraiškas, jei jie gali
veiksmingai panaudoti minėtuose dokumentuose nurodytus išradimus.
Tomis pačiomis sąlygomis Komisija išduoda sublicencijas pagal patentus,
laikinai saugomas patento teises, naudinguosius modelius arba patento paraiškas, kai Bendrijai priklauso sutartinės licencijos, suteikiančios įgaliojimus išduoti
minėtus dokumentus.
Komisija tokias licencijas ar sublicencijas išduoda su licenciatu sutartomis
sąlygomis ir suteikia visą joms naudoti reikalingą informaciją. Minėtos sąlygos
visų pirma siejasi su tinkamu atlyginimu ir tam tikrais atvejais – su licenciato
teise išduoti sublicencijas trečiosioms šalims bei su įsipareigojimu laikyti gautą
informaciją komercine paslaptimi.
Nepavykus susitarti dėl trečiojoje pastraipoje nurodytų sąlygų, licenciatai
gali kreiptis į Teisingumo Teismą, kad būtų nustatytos tinkamos sąlygos.
13 ST R A I PSN IS

Valstybėms narėms, asmenims ir įmonėms Komisija perduoda Bendrijos
gaunamą informaciją, kuriai netaikomos 12 straipsnio nuostatos, jei tokia informacija gaunama iš jos vykdomos mokslinių tyrimų programos arba yra perduota
Komisijai suteikiant jai teisę laisvai ja naudotis.
Tačiau Komisija, atskleisdama tokią informaciją, gali reikalauti laikyti ją
konfidencialia ir neperduoti jos trečiosioms šalims.
Komisija neturi teisės atskleisti informacijos, pavyzdžiui, vadinamosios
slaptos informacijos, kuri buvo gauta su sąlyga, jog jos naudojimas ar platinimas
bus ribojamas, nebent ji užtikrintų, kad bus laikomasi tokių apribojimų.
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II SKIRSNIS
KITA INFORMACIJA
A) INFORMACIJOS SKLEIDIMAS DR AUGIŠKU SUSITARIMU

14 S T R A I P S N I S

Komisija, sudarydama draugiškus susitarimus, siekia, kad būtų pasirūpinta tiek informacijos, padedančios Bendrijai įgyvendinti savo tikslus, perdavimo,
tiek licencijų pagal patentus, laikinai saugomas patento teises, naudinguosius
modelius ar tokią informaciją apimančias patento paraiškas išdavimo apsauga.
15 S T R A I P SN I S

Komisija nustato, kokia tvarka valstybės narės, asmenys ar įmonės, naudodamiesi ja kaip tarpininke, gali keistis preliminariais arba galutiniais savo
mokslinių tyrimų rezultatais, jei tai nėra rezultatai, kuriuos Bendrija gavo pagal
Komisijos sudarytas mokslinių tyrimų sutartis.
Tokia tvarka turi užtikrinti keitimosi informacija konfidencialumą. Tačiau
Komisija gautus mokslinių tyrimų duomenis dokumentavimo tikslais gali perduoti Jungtiniam branduolinių tyrimų centrui; tai nesuteikia teisės naudotis informacija, jei ją pateikianti šalis nėra davusi sutikimo.

B) PRIVALOMAS INFORMACIJOS PATEIKIMAS KOMISIJAI

16 S T R A I P S N I S

1. Valstybė narė, gavusi patento paraišką ar naudingojo modelio paraišką,
susijusią su išskirtinai branduoliniu objektu, iš karto kreipiasi į pareiškėją prašydama sutikimo paraiškos turinį nedelsiant pranešti Komisijai.
Pareiškėjui sutikus, paraiškos turinys Komisijai pateikiamas per tris mėnesius po paraiškos padavimo. Pareiškėjui nesutikus, valstybė narė per tą patį
laikotarpį praneša Komisijai, kad tokia paraiška gauta.
Komisija gali valstybės narės paprašyti pateikti paraiškos, apie kurią jai
buvo pranešta, turinį.
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Komisija tokios informacijos pareikalauja per du mėnesius nuo pranešimo
dienos. Bet koks šio termino pratęsimas reiškia, jog atitinkamai pratęsiamas ir
šios dalies šeštojoje pastraipoje nustatytas terminas.
Gavusi tokį Komisijos prašymą, valstybė narė dar kartą prašo pareiškėjo
sutikimo pateikti jo paraiškos turinį. Jei pareiškėjas sutinka, tokia informacija
nedelsiant pateikiama.
Pareiškėjui nesutikus, valstybė narė vis tiek prašoma per aštuoniolika mėnesių nuo paraiškos padavimo dienos pateikti šią informaciją Komisijai.
2. Per aštuoniolika mėnesių nuo paraiškos padavimo valstybės narės praneša Komisijai apie bet kokias egzistuojančias, bet dar nepaskelbtas patento paraiškas ar naudingojo modelio paraiškas, kurios, jų manymu, yra prima facie
susijusios su objektu, kuris nors nėra išskirtinai branduolinis, tačiau tiesiogiai
susijęs su branduolinės energijos plėtra Bendrijoje ir turintis jai esminės įtakos.
Komisijos prašymu tokios paraiškos turinys jai pateikiamas per du mėnesius.
3. Kad gautas paraiškas būtų galima kuo greičiau paskelbti, valstybės narės
kiek įmanoma sutrumpina patentų paraiškų ar naudingųjų modelių paraiškų,
susijusių su 1 ir 2 dalyse nurodytais objektais, dėl kurių yra gautas Komisijos
prašymas, nagrinėjimo laiką.
4. Komisija pirmiau minėtą perduotą informaciją laiko konfidencialia. Ji
gali būti naudojama tik dokumentavimo tikslais. Tačiau, gavusi pareiškėjo sutikimą arba vadovaudamasi 17–23 straipsnių nuostatomis, Komisija gali pasinaudoti išradimais, apie kuriuos jai buvo pranešta.
5. Šio straipsnio nuostatos netaikomos tais atvejais, kai susitarimas, sudarytas su trečiąja valstybe ar tarptautine organizacija, draudžia pateikti minėtąją
informaciją.

C) LICENCIJŲ IŠDAVIMAS ARBITR AŽO ARBA PRIVALOMĄ JA
T VARK A

17 S T R A I P S N I S

1. Nepavykus sudaryti draugiško susitarimo, pagal 18–23 straipsnių nuostatas neišimtinės licencijos arbitražo arba privalomąja tvarka gali būti išduodamos:
a) Bendrijai arba bendrosioms įmonėms, kurioms tokia teisė pagal 48 straipsnį suteikiama patentų, laikinai saugomų patento teisių arba naudingųjų modelių,
tiesiogiai susijusių su išradimais branduolinių tyrimų srityje, atžvilgiu, jei tokios
licencijos įmonėms yra reikalingos, kad jos galėtų tęsti savo mokslinius tyrimus,
arba yra būtinos, kad veiktų jų įrenginiai.
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Komisijos prašymu tokiose licencijose numatoma teisė suteikti trečiosioms
šalims leidimą naudotis išradimu tais atvejais, kai jos atlieka darbus arba vykdo
užsakymus Bendrijos arba bendrųjų įmonių pavedimu;
b) asmenims arba įmonėms, kurie kreipėsi į Komisiją, prašydami tokių licencijų patentams, laikinai saugomoms patento teisėms ar naudingiesiems modeliams, susijusiems su išradimais, kurie turi tiesioginę įtaką branduolinei energijos plėtrai Bendrijoje, jei laikomasi visų šių sąlygų:
i) nuo patento paraiškos padavimo yra praėję ne mažiau kaip ketveri
metai, išskyrus tuos atvejus, kai išradimas yra susijęs su išskirtinai branduoliniu objektu;
ii) valstybėje narėje, kurios teritorijoje saugomas išradimas, reikalavimai to išradimo atžvilgiu, susiję su branduolinės energijos plėtra pagal
Komisijos tokios plėtros koncepciją, nėra tenkinami;
iii) savininkas, paprašytas pats įvykdyti tokius reikalavimus arba pasirūpinti, kad tai padarytų licenciatai, neįvykdė tokio prašymo;
iv) paraiškas gauti licencijas padavę asmenys ar įmonės, pasinaudodami
išradimu, gali veiksmingai vykdyti tokius reikalavimus.
Valstybės narės, norėdamos įvykdyti šiuos reikalavimus, neturi teisės imtis
jokių jų nacionaliniuose teisės aktuose numatytų prievartos priemonių, kurios
apribotų išradimui suteiktą apsaugą, išskyrus atvejus, kai yra gautas išankstinis
Komisijos prašymas.
2. Neišimtinė licencija negali būti išduota taip, kaip numatyta 1 dalyje, jei
jos savininkas gali įrodyti turįs teisėtų priežasčių, ypač jei jis įrodo, jog neturėjo
pakankamai laiko.
3. Licencijos išdavimas pagal 1 dalies nuostatas suteikia teisę į visišką kompensaciją, dėl kurios sumos susitaria patento, laikinai saugomos patento teisės ar
naudingojo modelio savininkas ir licenciatas.
4. Šio straipsnio nuostatos nepažeidžia Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos nuostatų.
18 S T R A I P S N I S

Siekiant šiame skirsnyje nurodytų tikslų, įsteigiamas Arbitražo komitetas.
Taryba, remdamasi Teisingumo Teismo pasiūlymu, skiria komiteto narius bei
nustato šio Komiteto Darbo tvarkos taisykles.
Per vieną mėnesį nuo pranešimo apie Arbitražo komiteto sprendimą dienos šalys gali Teisingumo Teismui pateikti dėl jo apeliacinį skundą, sustabdantį
sprendimo vykdymą. Teisingumo Teismas nagrinėja tik formalų sprendimo galiojimą ir Arbitražo komiteto pateiktą šios Sutarties nuostatų išaiškinimą.
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Galutiniai Arbitražo komiteto sprendimai suinteresuotoms šalims turi res
judicata galią. Jų vykdymas užtikrinamas 164 straipsnyje nurodyta tvarka.
19 ST R A I PSN IS

Tais atvejais, kai Komisija, nepavykus sudaryti draugiško susitarimo, ketina siekti, kad licencija būtų išduota vienu iš 17 straipsnyje nurodytų atvejų, apie
tokį savo ketinimą ji praneša patento, laikinai saugomos patento teisės, naudingojo modelio ar patento paraiškos savininkui ir tame pranešime nurodo pareiškėjo pavardę ar pavadinimą bei prašomos licencijos taikymo sritį.
20 STR AIPSNIS

Per vieną mėnesį nuo 19 straipsnyje nurodyto pranešimo gavimo savininkas gali pasiūlyti Komisijai, o tam tikrais atvejais – pareiškėjui, sudaryti specialų
susitarimą dėl klausimo perdavimo svarstyti Arbitražo komitetui.
Komisijai ar pareiškėjui atsisakius sudaryti tokį susitarimą, Komisija nereikalauja, kad valstybė narė ar jos atitinkamos institucijos išduotų licenciją arba
pasirūpintų, kad ji būtų išduota.
Arbitražo komitetui gavus specialiu susitarimu jam perduotą klausimą ir
nustačius, jog Komisijos prašymas atitinka šios Sutarties 17 straipsnio nuostatas,
Komitetas priima pagrįstą sprendimą, numatantį išduoti licenciją pareiškėjui bei
nustatantį licencijos sąlygas, taip pat atlygį už ją, jei šalys nepasiekė susitarimo
šiais klausimais.
21 ST R A I PSN IS

Jei savininkas nesiūlo klausimo perduoti Arbitražo komitetui, Komisija
gali paprašyti suinteresuotos valstybės narės ar jos atitinkamos institucijos išduoti licenciją arba pasirūpinti, kad ji būtų išduota.
Valstybė narė ar jos atitinkamos institucijos, išklausiusios savininką ir nusprendusios, jog nesilaikoma 17 straipsnio nuostatų, praneša Komisijai, kad atsisako išduoti licenciją ar pasirūpinti, kad ji būtų išduota.
Jeigu atsisakoma išduoti licenciją ar pasirūpinti, kad ji būtų išduota, arba
per keturis mėnesius po prašymo pateikimo negaunama jokios su licencijos išdavimu susijusios informacijos, Komisija per du mėnesius kreipiasi į Teisingumo
Teismą.
Bylą nagrinėjant Teisingumo Teisme, privalo būti išklausytas savininkas.
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Teisingumo Teismui priėmus sprendimą, kad 17 straipsnyje numatytų sąlygų buvo laikomasi, suinteresuota valstybė narė ar jos atitinkamos institucijos
imasi tokių priemonių, kokios yra būtinos tam sprendimui vykdyti.
22 STR AIPSNIS

1. Jei patento, laikinai saugomos patento teisės ar naudingojo modelio savininkas ir licenciatas nesusitaria dėl kompensacijos dydžio, suinteresuotos šalys
gali sudaryti specialų susitarimą dėl klausimo perdavimo Arbitražo komitetui.
Sudarydamos tokį susitarimą, šalys atsisako teisės iškelti bet kokią kitą
bylą, nei numatyta 18 straipsnyje.
2. Licenciatui nesutikus sudaryti specialaus susitarimo, jam suteikta licencija laikoma negaliojančia.
Savininkui nesutikus sudaryti specialaus susitarimo, šiame straipsnyje numatytą kompensaciją nustato atitinkamos nacionalinės institucijos.
23 STR AIPSNIS

Po vienerių metų Arbitražo komiteto ar atitinkamų nacionalinių institucijų sprendimai dėl licencijos sąlygų gali būti persvarstyti, jei turima tam pagrindo
suteikiančių naujų faktų.
Sprendimą persvarsto jį priėmusi institucija.

III SKIRSNIS
SL APTUMO NUOSTATOS

24 ST R A I PSN IS

Informacijai, kurią Bendrija gauna vykdydama mokslinių tyrimų programą
ir kurią atskleidus gali būti pažeisti vienos ar kelių valstybių narių gynybiniai
interesai, taikomas slaptumo režimas, reglamentuojamas šių nuostatų:
1. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, priima saugumo reglamentus,
kuriuose, atsižvelgdama į šio straipsnio nuostatas, nustato skirtingus taikytinus slaptumo lygmenis ir atitinkamas kiekvieno slaptumo lygmens apsaugos priemones.
2. Jei Komisija mano, jog atskleidus tam tikrą informaciją gali būti pažeisti
vienos ar kelių Bendrijos valstybių narių gynybiniai interesai, ji šiai informacijai
laikinai taiko tokį slaptumo lygmenį, koks tokiu tikslu yra nustatytas pagal saugumo reglamentus.
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Tokią informaciją ji nedelsdama perduoda valstybėms narėms, kurios tokiu pat būdu laikinai užtikrina jos slaptumą.
Valstybės narės per tris mėnesius Komisijai praneša, ar jos norėtų palikti
tokį pat informacijai laikinai taikomą slaptumo lygmenį, pakeisti jį kitu ar paskelbti informaciją neslapta.
Pasibaigus šiam laikotarpiui, informacijai taikomas aukščiausias reikalaujamas lygmuo. Komisija apie tai praneša valstybėms narėms.
Komisijos ar valstybės narės prašymu Taryba, spręsdama vieningai, bet kada gali imti taikyti kitą lygmenį arba paskelbti informaciją neslapta. Prieš priimdama sprendimą valstybės narės prašymu, Taryba gauna Komisijos nuomonę.
3. 12 ir 13 straipsnių nuostatos netaikomos informacijai, kuriai yra taikomas slaptumo lygmuo.
Vis dėlto, jei laikomasi reikiamų apsaugos priemonių:
a) 12 ir 13 straipsniuose nurodytą informaciją Komisija gali perduoti:
i) bendrajai įmonei;
ii) asmeniui ar įmonei, išskyrus bendrąją įmonę, per tą valstybę narę, kurios teritorijoje tas asmuo ar įmonė veikia;
b) 13 straipsnyje nurodytą informaciją valstybė narė gali perduoti asmeniui
ar įmonei, išskyrus bendrąją įmonę, veikiančiai tos valstybės teritorijoje, jei apie
šį perdavimą pranešama Komisijai.
Kiekviena valstybė narė turi teisę reikalauti, kad Komisija išduotų licenciją
pagal 12 straipsnio nuostatas, kad būtų patenkinti tos valstybės ar jos teritorijoje
veikiančio asmens ar įmonės poreikiai.
25 STR AIPSNIS

1. Valstybė narė, pranešdama apie tai, kad yra patento paraiška ar naudingojo modelio paraiška, susijusi su 16 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytu objektu,
arba pateikdama tokios paraiškos turinį, prireikus atkreipia dėmesį į būtinybę
dėl gynybinių priežasčių taikyti tam tikrą slaptumo lygmenį, kartu nurodydama
galimą tokio lygmens taikymo trukmę.
Komisija kitoms valstybėms narėms perduoda visus pranešimus, gautus
pagal pirmojoje pastraipoje nurodytas nuostatas. Komisija ir valstybės narės
imasi tų priemonių, kurios pagal saugumo reglamentus atitinka slaptumo lygmenį, kurio prašo kilmės valstybė.
2. Komisija tokius pranešimus taip pat gali perduoti bendrosioms įmonėms
arba per valstybę narę – asmeniui ar įmonei, išskyrus bendrąją įmonę, veikiančią
tos valstybės teritorijoje.
Išradimai, kurie yra 1 dalyje nurodytų paraiškų objektas, gali būti naudojami tik gavus pareiškėjo sutikimą arba laikantis 17–23 straipsnių nuostatų.
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Minėtiems pranešimams ir tam tikrais atvejais šioje dalyje minimam išradimų naudojimui taikomos priemonės, kurios pagal saugumo reglamentus atitinka slaptumo lygmenį, kurio prašo kilmės valstybė.
Minėti pranešimai visais atvejais gali būti perduodami tik kilmės valstybei
sutikus. Atsisakyti leisti juos perduoti arba naudotis išradimais galima tik dėl
gynybinių priežasčių.
3. Komisijos ar valstybės narės prašymu Taryba, spręsdama vieningai, gali
bet kada imti taikyti kitą lygmenį arba paskelbti informaciją neslapta. Prieš priimdama sprendimą valstybės narės prašymu, Taryba gauna Komisijos nuomonę.
26 STR A IPSNIS

1. Tais atvejais, kai informacija, kuri yra patentų, patento paraiškų, laikinai
saugomų patento teisių, naudingųjų modelių arba naudingojo modelio paraiškų
objektas, įslaptinama pagal 24 ir 25 straipsnių nuostatas, valstybės, paprašiusios
tokio įslaptinimo, negali atsisakyti leisti paduoti atitinkamas paraiškas kitose
valstybėse narėse.
Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų minėtųjų teisių ir paraiškų slaptumą jos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka.
2. Bendrijai nepriklausančiose valstybėse paraiškos, susijusios su informacija, įslaptinta pagal 24 straipsnio nuostatas, negali būti paduodamos, išskyrus
tuos atvejus, kai gaunamas vieningas valstybių narių pritarimas. Valstybėms narėms nepareiškus savo nuomonės, praėjus šešiems mėnesiams po to, kai Komisija
informaciją perduoda valstybėms narėms, jų sutikimas laikomas gautu.
27 ST R A IPSNIS

Bet kokios žalos, patirtos pareiškėjo dėl informacijos įslaptinimo dėl gynybinių priežasčių, atlyginimą pareiškėjui reglamentuoja valstybių narių nacionalinių įstatymų nuostatos ir už jį yra atsakinga valstybė, kuri padavė paraišką dėl
tokio įslaptinimo, gavo aukštesnį slaptumo lygmenį ar galimybę pratęsti įslaptinimo laiką, arba kurios iniciatyva Bendrijai nepriklausančiose valstybėse buvo
uždrausta paduoti paraiškas.
Tais atvejais, kai kelios valstybės narės gavo aukštesnį slaptumo lygmenį ar
galimybę pratęsti įslaptinimo laiką arba pasirūpino, kad būtų uždrausta paduoti
paraiškas Bendrijai nepriklausančiose valstybėse, jos yra bendrai atsakingos už
bet kokios žalos, patirtos dėl tokių jų veiksmų, atlyginimą.
Bendrija negali reikalauti šiame straipsnyje numatyto žalos atlyginimo.
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IV SKIRSNIS
YPATINGOSIOS NUOSTATOS

28 STR AIPSNIS

Tais atvejais, kai neskelbtos patento paraiškos ar naudingojo modelių paraiškos arba dėl gynybinių priežasčių įslaptinti patentai ar naudingieji modeliai,
apie juos pranešus Komisijai, yra netinkamai naudojami arba tampa žinomi neįgaliotam asmeniui, Bendrija atlygina suinteresuotos šalies patirtą žalą.
Neapribodama savo pačios teisių žalą padariusio asmens atžvilgiu, Bendrija
pagal atlygintos žalos apimtį įgyja tokias pat teises pareikšti ieškinį trečiosioms
šalims kaip ir kiti suinteresuotieji asmenys. Tai nedaro įtakos Bendrijos teisei
pagal galiojančias bendrąsias nuostatas pateikti ieškinį asmeniui, atsakingam už
padarytą žalą.
29 STR AIPSNIS

Susitarimus arba sutartis dėl keitimosi moksline ar pramonine informacija branduolinės energijos srityje, kurių viena susitariančioji šalis yra valstybė
narė, asmuo arba įmonė, kita susitariančioji šalis yra trečioji valstybė, tarptautinė organizacija arba trečiosios valstybės nacionalinis subjektas, kai bet kuriai iš
susitariančiųjų šalių būtinas įgyvendinančios savo suverenitetą valstybės parašas,
sudaro Komisija.
Tačiau, vadovaudamasi 103 ir 104 straipsnių nuostatomis, Komisija gali
tokiomis sąlygomis, kokias ji mano esant tinkamas, įgalioti tokius susitarimus
sudaryti valstybę narę, asmenį ar įmonę.

III SKYRIUS

S V EIK ATA IR SAUGA
30 STR AIPSNIS

Bendrijoje nustatomi pagrindiniai darbuotojų ir plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamos grėsmės standartai.
Sąvoka „pagrindiniai standartai“ apima:
a) didžiausias leistinas dozes, nepažeidžiančias nustatytų saugos reikalavimų;
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b) didžiausius leistinus apšvitos ir taršos lygius;
c) pagrindinius darbuotojų sveikatos priežiūros principus.
31 S T R A I P S N I S

Pagrindinius standartus rengia Komisija, gavusi Mokslo ir technikos komiteto paskirtų asmenų grupės, sudarytos iš valstybių narių mokslinių ekspertų,
visų pirma visuomenės sveikatos ekspertų, nuomonę. Dėl šių pagrindinių standartų Komisija gauna Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę.
Pagrindinius standartus nustato Taryba, pasikonsultavusi su Asamblėja bei
remdamasi Komisijos, kuri jai perduoda minėtų komitetų pareikštas nuomones,
pasiūlymu; Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.
32 STR A IPSNIS

Komisijos ar valstybės narės prašymu pagrindiniai standartai gali būti peržiūrimi ar papildomi 31 straipsnyje nurodyta tvarka.
Visus valstybių narių prašymus nagrinėja Komisija.
33 STR AIPSNIS

Kiekviena valstybė narė atitinkamas nuostatas įtvirtina įstatymais ir kitais
teisės aktais, kad užtikrintų, jog būtų laikomasi nustatytų pagrindinių standartų, taip pat imasi reikiamų priemonių mokymo, švietimo ir profesinio rengimo
srityse.
Komisija teikia reikiamas rekomendacijas dėl šioje srityje taikomų valstybių narių nuostatų suderinimo.
Šiuo tikslu valstybės narės pateikia Komisijai šios Sutarties įsigaliojimo dieną taikytas nuostatas ir visus vėlesnius tokio pat pobūdžio nuostatų projektus.
Rekomendacijos, kurias Komisija pageidauja pateikti dėl šių nuostatų projektų, pateikiamos per tris mėnesius nuo šių nuostatų projektų pateikimo dienos.
34 STR AIPSNIS

Valstybė narė, kurios teritorijoje planuojami ypač pavojingi bandymai, imasi papildomų sveikatos ir saugos priemonių, dėl kurių ji pirma gauna Komisijos
nuomonę.
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Tais atvejais, kai minėtieji bandymai gali sukelti padarinius kitų valstybių
narių teritorijose, jiems reikalingas Komisijos sutikimas.
35 STR AIPSNIS

Kiekviena valstybė narė įsteigia įrenginius, reikalingus oro, vandens ir dirvos
radioaktyvumo lygiui stebėti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių standartų.
Komisija turi teisę patekti į tokius įrenginius; ji gali tikrinti jų darbą ir
veiksmingumą.
36 STR AIPSNIS

Atitinkamos institucijos reguliariai perduoda Komisijai informaciją apie
35 straipsnyje nurodytus patikrinimus, kad ji būtų nuolat informuojama apie
visuomenę veikiančio radioaktyvumo lygį.
37 ST R A IPSN IS

Kiekviena valstybė narė Komisijai pateikia tokius bendrus duomenis apie
radioaktyviųjų atliekų laidojimo bet kokia forma planą, kokių reikia nustatyti, ar
dėl tokio plano įgyvendinimo nebus radioaktyviai užterštas kitos valstybės narės
vanduo, dirva ar oro erdvė.
Komisija savo nuomonę pareiškia per šešis mėnesius pasikonsultavusi su 31
straipsnyje nurodyta ekspertų grupe.
38 STR AIPSNIS

Komisija valstybėms narėms teikia rekomendacijas dėl oro, vandens ir dirvos radioaktyvumo lygio.
Skubiais atvejais Komisija išleidžia direktyvą, kuria suinteresuota valstybė
narė prašoma per Komisijos nustatytą laiką imtis visų būtinų priemonių, kad nebūtų pažeisti pagrindiniai standartai ir užtikrintas reglamentavimo laikymasis.
Jei tokia valstybė per nustatytą laiką neįgyvendina Komisijos direktyvos,
Komisija ar bet kuri suinteresuota valstybė narė gali nedelsdamos, nukrypdamos nuo 141 ir 142 straipsnių nuostatų, kreiptis į Teisingumo Teismą.
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39 STR AIPSNIS

Įsteigus Jungtinį branduolinių tyrimų centrą, Komisija jo struktūroje iškart įsteigia Sveikatos ir saugos dokumentacijos ir tyrimų skyrių.
Svarbiausias šio skyriaus uždavinys – rinkti 33, 36 bei 37 straipsniuose nurodytą dokumentaciją ir informaciją bei padėti Komisijai atlikti šiame skyriuje
nurodytus uždavinius.

IV SKYRIUS

I N V EST ICI JOS
40 STR AIPSNIS

Siekiant skatinti asmenų ir įmonių veiklą ir sudaryti sąlygas koordinuotai
jų investicijų plėtrai branduolinės energijos srityje, Komisija reguliariai skelbia
parodomąsias programas, kuriose visų pirma nurodo branduolinės energijos gamybos tikslus bei visas jiems įgyvendinti būtinų investicijų rūšis.
Prieš skelbdama tokias programas, Komisija gauna Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę.
41 S T R A I P S N I S

Asmenys ir įmonės, besiverčiantys šios Sutarties II priede išvardytomis
pramoninės veiklos rūšimis, Komisijai pateikia investavimo projektus, susijusius
su naujais įrenginiais, taip pat su keitimu arba pertvarkymu, kurie atitinka pobūdžio ir dydžio kriterijus, nustatytus Tarybos remiantis Komisijos pasiūlymu.
Pirmiau nurodytą pramoninės veiklos rūšių sąrašą Taryba gali keisti kvalifikuota balsų dauguma remdamasi Komisijos, kuri pirma gauna Ekonomikos ir
socialinių reikalų komiteto nuomonę, pasiūlymu.
42 STR A IPSNIS

Apie 41 straipsnyje minimus projektus Komisijai ir informaciniais tikslais –
suinteresuotai valstybei narei pranešama ne vėliau kaip likus trims mėnesiams
iki pirmųjų sutarčių su tiekėjais sudarymo arba, jei įmonė darbus atlieka naudodama nuosavas lėšas, ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki darbų pradžios.
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Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali keisti šį terminą.
43 STR AIPSNIS

Komisija su asmenimis arba įmonėmis aptaria visus su šios Sutarties tikslais susijusius investavimo projektų aspektus.
Savo nuomonę ji pateikia suinteresuotai valstybei narei.
44 STR AIPSNIS

Komisija, gavusi suinteresuotų valstybių narių, asmenų ar įmonių sutikimą, gali paskelbti jai pateiktus investavimo projektus.

V SKYRIUS

BE N DROSIOS Į MON ĖS
45 STR AIPSNIS

Branduolinės pramonės plėtrai Bendrijoje ypač svarbios įmonės gali būti
steigiamos kaip šioje Sutartyje apibrėžtos bendrosios įmonės laikantis toliau išdėstytų straipsnių nuostatų.
46 STR AIPSNIS

1. Komisija nagrinėja kiekvieną bendrosios įmonės steigimo projektą neatsižvelgdama į tai, ar jį inicijuoja Komisija, valstybė narė ar bet kuri kita šalis.
Šiuo tikslu Komisija gauna valstybių narių bei valstybinių ar privačių institucijų, jos manymu, galinčių pateikti vertingų patarimų, nuomonę.
2. Komisija perduoda Tarybai visus bendrosios įmonės steigimo projektus,
prie jų pridėdama savo pagrįstą nuomonę.
Jei Komisijos nuomonė dėl siūlomos steigti bendrosios įmonės reikalingumo yra teigiama, ji Tarybai pateikia pasiūlymus dėl:
a) vietos;
b) įstatų;
c) finansavimo dydžio ir terminų;
d) galimo Bendrijos dalyvavimo finansuojant bendrąją įmonę;
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e) galimo trečiosios valstybės, tarptautinės organizacijos arba trečiosios
valstybės nacionalinio subjekto dalyvavimo finansuojant bendrąją įmonę ar ją
valdant;
f) kurio nors ar visų šios Sutarties III priede nurodytų pranašumų suteikimo.
Prie šių pasiūlymų Komisija prideda išsamų pranešimą apie visą projektą.
47 ST R A I PSN IS

Taryba, kai Komisija perduoda klausimą jai svarstyti, gali prašyti jos pateikti tokią papildomą informaciją ar atlikti tokius tolesnius tyrimus, kurie,
Tarybos manymu, yra būtini.
Jei Taryba kvalifikuota balsų dauguma nusprendžia, kad Komisijos perduotas projektas, dėl kurio ji pareiškė neigiamą nuomonę, vis tiek turėtų būti vykdomas, Komisija pateikia Tarybai 46 straipsnyje nurodytus pasiūlymus bei išsamų
pranešimą.
Komisijai pareiškus teigiamą nuomonę arba ankstesnėje pastraipoje nurodytu atveju, Taryba dėl kiekvieno Komisijos pasiūlymo sprendimą priima kvalifikuota balsų dauguma.
Tačiau Taryba vieningai sprendžia dėl:
a) Bendrijos dalyvavimo finansuojant bendrąją įmonę;
b) trečiosios valstybės, tarptautinės organizacijos arba trečiosios valstybės
nacionalinio subjekto dalyvavimo finansuojant bendrąją įmonę ar ją valdant.
48 STR AIPSNIS

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali vieningai nuspręsti kiekvienai bendrajai įmonei suteikti kurias nors ar visas šios Sutarties III priede nurodytas lengvatas; kiekviena valstybė narė savo ruožtu užtikrina, kad šios lengvatos būtų suteiktos.
Taryba tokia pat tvarka gali nustatyti sąlygas, kuriomis tokios lengvatos yra
suteikiamos.
49 STR AIPSNIS

Bendrosios įmonės steigiamos Tarybos sprendimu.
Kiekviena bendroji įmonė yra juridinis asmuo.
Kiekvienoje valstybėje narėje ji naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal jų atitinkamus nacionalinius įstatymus; ji gali
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įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei juo disponuoti ir būti šalimi teismo
procesuose.
Kiekvienai bendrajai įmonei galioja pramonės ar komercinėms įmonėms
taikomos taisyklės, jei šioje Sutartyje ar jos pačios įstatuose nenumatyta kitaip;
įstatuose gali būti pateikiama papildoma nuoroda į valstybių narių nacionalinius
įstatymus.
Išskyrus tuos atvejus, kai jurisdikcija pagal šią Sutartį suteikiama Teisingumo Teismui, su bendrosiomis įmonėmis susijusius ginčus sprendžia atitinkami kompetentingi nacionaliniai teismai.
50 STR AIPSNIS

Prireikus bendrųjų įmonių įstatai keičiami pagal į juos šiuo tikslu įtrauktas
specialias nuostatas.
Tačiau tokie pakeitimai neįsigalioja, kol Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, jų nepatvirtina 47 straipsnyje numatyta tvarka.
51 ST R A I PSN IS

Kol bus įsteigtos už bendrųjų įmonių veiklą atsakingos institucijos, Komisija
atsako už visų Tarybos sprendimų, susijusių su šių įmonių steigimu, vykdymą.

VI SKYRIUS

T IEK I M A S
52 STR A IPSNIS

1. Rūdų, žaliavų ir specialių skiliųjų medžiagų tiekimą pagal šio skyriaus
nuostatas užtikrina bendra tiekimo politika, grindžiama lygių galimybių naudotis ištekliais principu.
2. Šiuo tikslu ir laikantis šiame skyriuje nurodytų sąlygų:
a) draudžiama bet kokia veikla, kuria tam tikriems vartotojams siekiama
užtikrinti išskirtinę padėtį;
b) įkuriama Agentūra, kuriai suteikiama teisė rinktis valstybių narių teritorijose gaminamas rūdas, žaliavas bei specialias skiliąsias medžiagas ir išskirtinė
teisė sudaryti sutartis dėl rūdų, žaliavų ir specialių skiliųjų medžiagų, Bendrijos
kilmės ar kilusių už jos ribų, tiekimo.
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Agentūra neturi teisės diskriminuoti vartotojų remdamasi tuo, kaip jie ketina panaudoti prašomus išteklius, išskyrus atvejus, kai toks panaudojimas yra
neteisėtas arba prieštarauja sąlygoms, kurias konkrečiai siuntai yra nustatę tiekėjai iš Bendrijai nepriklausančių šalių.

I SKIRSNIS
AGENTŪR A

53 STR AIPSNIS

Agentūros veiklą prižiūri Komisija, kuri leidžia jai skirtas direktyvas, turi
veto teisę jos sprendimų atžvilgiu ir skiria jos generalinį direktorių bei generalinio direktoriaus pavaduotoją.
Apie kiekvieną numanomą ar įvykdytą Agentūros veiksmą, atliktą pasinaudojant jai suteikta pasirinkimo teise ar išskirtine teise sudaryti tiekimo sutartis, suinteresuotos šalys gali pranešti Komisijai, kuri per vieną mėnesį privalo
priimti sprendimą tuo klausimu.
54 STR AIPSNIS

Agentūra yra finansiškai savarankiškas juridinis asmuo.
Agentūros įstatus kvalifikuota balsų dauguma nustato Taryba remdamasi
Komisijos pasiūlymu.
Įstatai gali būti keičiami ta pačia tvarka.
Įstatai nustato Agentūros kapitalo dydį bei sąlygas, kuriomis jis pasirašomas. Pagrindinė kapitalo dalis visada priklauso Bendrijai ir valstybėms narėms.
Valstybės narės bendru sutarimu priima sprendimus dėl kapitalo įnašų.
Agentūros įstatai nustato jos veiklos komercinio valdymo taisykles. Juose
taip pat gali būti numatytas mokestis už sandorius, skirtas Agentūros veiklos
sąnaudoms padengti.
55 STR A IPSNIS

Valstybės narės perduoda arba pasirūpina, kad Agentūrai būtų perduota
visa reikiama informacija, kuri leistų jai naudotis pasirinkimo teise bei išskirtine
teise sudaryti tiekimo sutartis.
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56 STR AIPSNIS

Valstybės narės savo teritorijose užtikrina netrukdomą Agentūros veiklą.
Jos gali įsteigti vieną ar kelias institucijas, įgaliotas palaikant santykius su
Agentūra atstovauti gamintojams ar vartotojams, veikiantiems jų jurisdikcijai
priklausančiose neeuropinėse teritorijose.

II SKIRSNIS
BENDRIJOS KILMĖS RŪDOS, ŽALIAVOS BEI SPECIALIOS
SKILIOSIOS MEDŽIAGOS

57 ST R A IPSNIS

1. Agentūros pasirinkimo teisė apima:
a) teisių naudoti ir sunaudoti Bendrijai pagal VIII skyriaus nuostatas priklausančias medžiagas įgijimą;
b) nuosavybės teisės visais kitais atvejais įgijimą.
2. Agentūra savo pasirinkimo teise naudojasi sudarydama sutartis su rūdų,
žaliavų ir specialių skiliųjų medžiagų gamintojais.
Pagal 58, 62 ir 63 straipsnių nuostatas kiekvienas gamintojas pasiūlo Agentūrai rūdų, žaliavų ar specialių skiliųjų medžiagų, kurias jis gamina valstybių
narių teritorijose, prieš jas panaudojant, gabenant į kitą vietą ar sandėliuojant.
58 STR AIPSNIS

Jei gamintojo veikla apima keletą gamybos etapų nuo rūdos gavybos iki
metalo gamybos, įskaitant pačią metalo gamybą, gaminį Agentūrai jis gali pasiūlyti bet kuriuo gamybos etapu.
Tokia pat nuostata taikoma ir dviem ar kelioms susijusioms įmonėms, apie
kurių ryšį buvo deramai pranešta Komisijai ir kuris su ja buvo aptartas 43 ir 44
straipsniuose nurodyta tvarka.
59 STR AIPSNIS

Jei Agentūra nesinaudoja savo pasirinkimo teise visos ar dalies gamintojo
produkcijos atžvilgiu, gamintojas:
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a) gali naudodamas nuosavas lėšas arba sudaręs sutartį perdirbti rūdas, žaliavas ar specialias skiliąsias medžiagas, jei pasiūlys Agentūrai po tokio perdirbimo gautą gaminį;
b) Komisijos sprendimu gavęs leidimą gali parduoti turimą produkciją už Bendrijos ribų, jei jo siūlomos sąlygos nėra geresnės nei prieš tai siūlytos
Agentūrai. Tačiau specialios skiliosios medžiagos gali būti eksportuojamos tik
tarpininkaujant Agentūrai bei laikantis 62 straipsnio nuostatų.
Komisija gali neduoti minėto leidimo, jei išteklių gavėjai negali garantuoti, kad bus apsaugoti bendri Bendrijos interesai, arba jei tokių sutarčių sąlygos
prieštarauja šios Sutarties tikslams.
60 STR AIPSNIS

Potencialūs vartotojai Agentūrai reguliariai praneša, kokių išteklių jiems
reikia, nurodydami jų kiekius, fizines bei chemines savybes, jų kilmės vietą,
tikslinę paskirtį, pristatymo terminus ir kainų nustatymo sąlygas, kas sudaro
tiekimo sutarties, kurią jie norėtų sudaryti, sąlygas.
Gamintojai savo ruožtu praneša Agentūrai apie pasiūlymus, kuriuos jie gali
pateikti, nurodydami visas detales, visų pirma sutarčių trukmę, reikalingas jų
gamybos programoms sudaryti. Minėtųjų sutarčių trukmė negali būti ilgesnė
kaip dešimt metų, išskyrus su Komisija sutartus atvejus.
Agentūra praneša visiems potencialiems vartotojams apie pasiūlymus bei
gautų paraiškų apimtis ir paprašo jų per nustatytą laiką pateikti savo užsakymus.
Gavusi visus minėtus užsakymus, Agentūra paskelbia sąlygas, kuriomis ji
gali juos įvykdyti.
Jeigu Agentūra negali visiškai įvykdyti visų gautų užsakymų, ji, laikydamasi 68 ir 69 straipsnio nuostatų, proporcingai padalina kiekvieno pasiūlymo
išteklius atitinkamiems užsakymams.
Agentūros taisyklėse, kurias turi patvirtinti Komisija, nustatomi paklausos
ir pasiūlos derinimo būdai.
61 STR A IPSNIS

Agentūra įvykdo visus gautus užsakymus, nebent tai padaryti sutrukdytų
teisinės ar esminės kliūtys.
Sudarydama sutartį, Agentūra, nepažeisdama 52 straipsnio nuostatų, gali
reikalauti, kad vartotojai sumokėtų atitinkamą avansą kaip užstatą arba padėtų
Agentūrai laikytis jos ilgalaikių įsipareigojimų gamintojams, jei tokie įsipareigojimai yra būtini vykdant tą užsakymą.
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62 STR AIPSNIS

1. Agentūra specialių skiliųjų medžiagų, pagamintų valstybių narių teritorijoje, pasirinkimo teise naudojasi siekdama:
a) patenkinti Bendrijos vartotojų poreikius, laikantis 60 straipsnio nuostatų; arba
b) pati saugoti tokias medžiagas; arba
c) eksportuoti tokias medžiagas gavus Komisijos leidimą pagal 59 straipsnio b punkto antrosios pastraipos nuostatas.
2. Vis dėlto šios medžiagos bei perdirbti tinkamos radioaktyviosios atliekos,
kurioms toliau taikomos VII skyriaus nuostatos, paliekamos gamintojui, kad jis
galėtų:
a) saugoti jas, gavęs Agentūros leidimą; arba
b) naudoti jas savo poreikiams; arba
c) pasiūlyti jas Bendrijos įmonėms pagal jų poreikius, kai programai, apie
kurią buvo deramai pranešta Komisijai, vykdyti tokios įmonės su gamintoju yra
susijusios tiesioginiais ryšiais, kuriais nei siekiama riboti, nei ribojama gamyba,
technikos plėtra ar investicijos, nei nederamais būdais kuriama nelygybė tarp
Bendrijos vartotojų.
3. 89 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatos taikomos valstybių narių teritorijoje pagamintoms specialioms skiliosioms medžiagoms, kurių atžvilgiu
Agentūra nėra pasinaudojusi savo pasirinkimo teise.
63 STR AIPSNIS

Bendrųjų įmonių pagamintos rūdos, žaliavos ir specialios skiliosios medžiagos vartotojams skirstomos tokių įmonių įstatų ar susitarimų taisyklėse nustatyta tvarka.

III SKIRSNIS
NE BENDRIJOS KILMĖS RŪDOS, ŽALIAVOS
IR SPECIALIOS SKILIOSIOS MEDŽIAGOS

64 STR AIPSNIS

Agentūra, prireikus veikdama pagal Bendrijos ir trečiosios valstybės arba
tarptautinės organizacijos sudarytus susitarimus, turi, taikant šioje Sutartyje
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numatytas išimtis, išskirtinę teisę sudaryti susitarimus ar sutartis, kuriomis
pirmiausia siekiama tiekti ne Bendrijos kilmės rūdas, žaliavas arba specialias
skiliąsias medžiagas.
65 STR AIPSNIS

60 straipsnio nuostatos taikomos vartotojų paraiškoms bei vartotojų ir
Agentūros sutartims dėl ne Bendrijos kilmės rūdų, žaliavų arba specialių skiliųjų medžiagų tiekimo.
Tačiau Agentūra gali tiekiamus išteklius rinktis pagal jų geografinę kilmę,
jei vartotojui bus užtikrinamos bent jau ne blogesnės nei užsakyme nurodytos
sąlygos.
66 STR AIPSNIS

Jei Komisija, gavusi suinteresuotų vartotojų paraišką, nustato, kad Agentūra
negali per priimtiną laikotarpį pristatyti visų ar dalies užsakytų išteklių arba gali
tai padaryti tik ypač didelėmis kainomis, vartotojai turi teisę sudaryti tiesiogines sutartis dėl išteklių su ne Bendrijos tiekėjais, jei tokios sutartys iš esmės
atitinka jų užsakymuose nurodytus reikalavimus.
Tokia teisė suteikiama vieneriems metams; terminas gali būti pratęstas, jei
padėtis, į kurią atsižvelgiant tokia teisė buvo suteikta, nesikeičia.
Vartotojai, kurie pasinaudoja šiame straipsnyje numatyta teise, pateikia
Komisijai tiesiogines sutartis, kurias jie ketina sudaryti. Per vieną mėnesį Komisija gali pareikšti nesutinkanti dėl tokių sutarčių sudarymo, jei jos prieštarauja
šios Sutarties tikslams.

IV SKIRSNIS
K AINOS

67 STR AIPSNIS

Išskyrus atvejus, kai šioje Sutartyje numatomos išimtys, kainos nustatomos derinant paklausą ir pasiūlą, kaip numatyta 60 straipsnyje; valstybių narių
nacionaliniai teisės aktai neturi prieštarauti tokioms nuostatoms.

20 5

68 STR AIPSNIS

Draudžiama nustatyti tokias kainas, kuriomis, pažeidžiant šio skyriaus
nuostatomis įtvirtintą lygių galimybių naudotis ištekliais principą, būtų siekiama
tam tikriems vartotojams užtikrinti išskirtinę padėtį.
Agentūrai nustačius, kad buvo nustatytos tokios kainos, apie tai ji praneša
Komisijai.
Jei Komisija pritaria gautoms išvadoms, ji gali nustatyti lygių galimybių
naudotis ištekliais principą atitinkančias ginčytinų pasiūlymų kainas.
69 STR AIPSNIS

Taryba kainas gali nustatyti vieningai remdamasi Komisijos pasiūlymu.
Kai pagal 60 straipsnio nuostatas Agentūra nustato sąlygas, kuriomis užsakymai gali būti atlikti, užsakymus pateikusiems vartotojams ji gali pasiūlyti
kainas suvienodinti.

V SKIRSNIS
SU TIEKIMO POLITIK A SUSIJUSIOS NUOSTATOS

70 STR A IPSNIS

Komisija, neperžengdama Bendrijos biudžeto nustatytų ribų, gali savo nustatytomis sąlygomis teikti finansinę paramą paieškos programoms valstybių
narių teritorijoje.
Siekdama plėtoti naudingųjų iškasenų telkinių paiešką bei naudojimą,
Komisija valstybėms narėms gali teikti rekomendacijas.
Kasmet valstybės narės pateikia Komisijai paieškos ir gamybos vystymosi,
numanomų atsargų bei jų teritorijoje planuojamų ar gautų investicijų kasybos
srityje ataskaitas. Ataskaitos pateikiamos Tarybai kartu su Komisijos nuomone,
kurioje pirmiausia nurodoma, kokių veiksmų valstybės narės ėmėsi remdamosi
pagal ankstesnę pastraipą joms pateiktomis rekomendacijomis.
Jei Taryba, Komisijai pateikus jai klausimą, kvalifikuota balsų dauguma
nusprendžia, kad paieška ir kasybos darbų plėtra vis dar yra aiškiai nepakankama, nors ilgalaikės gavybos perspektyvos atrodo ekonomiškai pagrįstos, tokia
valstybė narė laikoma atsisakiusia savo ir savo nacionalinių subjektų atžvilgiu
teisės Bendrijoje lygiomis galimybėmis naudotis kitais tiekimo šaltiniais, kol ji
imsis priemonių susidariusiai padėčiai ištaisyti.
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71 STR A IPSNIS

Komisija valstybėms narėms teikia visas reikiamas rekomendacijas dėl pajamų ar kasybos reglamentavimo.
72 STR AIPSNIS

Agentūra iš Bendrijoje ar už jos ribų turimų medžiagų gali sukaupti reikiamas komercines medžiagų atsargas, kad palengvintų Bendrijos aprūpinimą
ištekliais ar normalų jų tiekimą.
Prireikus Komisija gali nuspręsti sukaupti medžiagų atsargas ypatingiems
atvejams. Tokių atsargų finansavimo būdą kvalifikuota balsų dauguma tvirtina
Taryba remdamasi Komisijos pasiūlymu.

VI SKIRSNIS
YPATINGOSIOS NUOSTATOS

73 STR AIPSNIS

Tais atvejais, kai susitarimas ar sutartis tarp valstybės narės, asmens ar
įmonės – vienos susitariančiosios šalies, ir trečiosios valstybės, tarptautinės organizacijos, ar trečiosios valstybės nacionalinio subjekto – kitos susitariančiosios
šalies, numato inter alia tiekti gaminius, kurie priklauso Agentūros kompetencijai, tokiam susitarimui ar sutarčiai sudaryti ar pratęsti reikalingas išankstinis
Komisijos sutikimas dėl tokių gaminių tiekimo.
74 S T R A I P S N I S

Komisija gali nuspręsti šio skyriaus nuostatų netaikyti paprastai mokslinių
tyrimų tikslais naudojamų nedidelių rūdos, žaliavų ar specialių skiliųjų medžiagų kiekių gabenimui į kitą vietą, importui ar eksportui.
Agentūrai pranešama apie kiekvieną gabenimo į kitą vietą, importo ar eksporto pagal šią nuostatą atvejį.
75 ST R A IPSNIS

Šio skyriaus nuostatos netaikomos įsipareigojimams, susijusiems su rūdos,
žaliavų ar specialių skiliųjų medžiagų apdorojimu, konversija ir formavimu, kuriuos prisiima:
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a) keli asmenys ar įmonės, jei medžiaga po apdorojimo, konversijos ar formavimo turi būti grąžinta tam asmeniui ar įmonei, iš kurių ji buvo gauta; arba
b) asmuo arba įmonė ir tarptautinė organizacija ar trečiosios valstybės nacionalinis subjektas, kai medžiagos apdorojimas, konversija ir formavimas atliekamas ne Bendrijoje, po to ją grąžinant tam asmeniui ar įmonei, iš kurių ji buvo
gauta; arba
c) asmuo arba įmonė ir tarptautinė organizacija ar trečiosios valstybės nacionalinis subjektas, kai medžiagos apdorojimas, konversija ir formavimas atliekamas Bendrijoje, po to ją grąžinant tai organizacijai ar nacionaliniam subjektui,
iš kurių ji buvo gauta, arba bet kuriam kitam tokios organizacijos ar nacionalinio
subjekto paskirtam gavėjui ne Bendrijoje.
Tačiau suinteresuoti asmenys ir įmonės turi pranešti Agentūrai apie tokių
įsipareigojimų egzistavimą ir, iš karto pasirašius sutartis, gabenamos medžiagos
kiekius. Komisija gali neleisti prisiimti b punkte nurodytų įsipareigojimų, jei,
jos nuomone, konversija ar formavimas negali būti atliktas veiksmingai ir saugiai
Bendrijai nepatiriant medžiagos nuostolių.
Medžiagoms, su kuriomis yra susiję tokie įsipareigojimai, valstybių narių
teritorijoje taikomos VII skyriuje nurodytos kontrolės priemonės. Tačiau VIII
skyriaus nuostatos netaikomos specialioms skiliosioms medžiagoms, kurių atžvilgiu yra prisiimami c punkte nurodyti įsipareigojimai.
76 ST R A IPSN IS

Valstybės narės ar Komisijos iniciatyva, ypač dėl nenumatytų aplinkybių
atsiradus visuotiniam stygiui, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Asamblėja, gali vieningai pakeisti šio skyriaus nuostatas. Komisija
nagrinėja kiekvieną valstybės narės prašymą.
Praėjus septyneriems metams nuo šios Sutarties įsigaliojimo, Taryba gali
patvirtinti visas šias nuostatas. Jų nepatvirtinus, pirmesnėje pastraipoje nurodyta tvarka dėl šiame skyriuje nagrinėjamų klausimų priimamos naujos nuostatos.
VII SKYRIUS

SAUGU MO KON T ROL Ė
77 STR AIPSNIS

Laikantis šio skyriaus nuostatų, Komisija įsitikina, kad valstybių narių teritorijose:
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a) rūdos, žaliavos ir specialios skiliosios medžiagos nėra naudojamos kitiems tikslams, nei vartotojų deklaruota tikslinė paskirtis;
b) laikomasi nuostatų dėl tiekimo bei saugumo kontrolės įsipareigojimų,
Bendrijos prisiimtų pagal susitarimą su trečiąja valstybe ar tarptautine organizacija.
78 STR A IPSNIS

Bet kas, steigiantis ar eksploatuojantis įrenginį, skirtą žaliavoms arba specialioms skiliosioms medžiagoms gaminti, atskirti ar kitaip naudoti arba apšvitintam branduoliniam kurui perdirbti, pateikia Komisijai informaciją apie pagrindines įrenginių technines charakteristikas, būtinas 77 straipsnyje nurodytiems tikslams pasiekti.
Komisija privalo patvirtinti būdus, kuriais bus chemiškai apdorojamos apšvitintos medžiagos, kad būtų pasiekti 77 straipsnyje nurodyti tikslai.
79 STR AIPSNIS

Komisija reikalauja, kad būtų tvarkomi ir pateikiami veiklos dokumentai,
kurie leistų vykdyti naudojamų ar gaminamų rūdų, žaliavų ar specialių skiliųjų
medžiagų apskaitą. Toks pat reikalavimas taikomas ir žaliavoms bei specialioms
skiliosioms medžiagoms gabenti.
Tie subjektai, kuriems taikomi šie reikalavimai, atitinkamos valstybės narės institucijoms praneša apie visus pagal 78 straipsnio ir šio straipsnio pirmosios
pastraipos nuostatas Komisijai perduodamus pranešimus.
Šio straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodytų reikalavimų pobūdis ir taikymo sritis nustatoma Komisijos parengtame ir Tarybos patvirtintame reglamente.
80 STR AIPSNIS

Komisija gali reikalauti, kad visos utilizuotos arba kaip gamybos proceso šalutinis produktas gautos perteklinės specialios skiliosios medžiagos, kurios tuo metu
nėra naudojamos arba yra neparuoštos naudoti, būtų perduotos saugoti Agentūrai
ar kitoms saugykloms, kurios yra arba gali būti Komisijos prižiūrimos.
Tokiu būdu saugoti atiduotos specialios skiliosios medžiagos suinteresuotų
subjektų prašymu turi būti nedelsiant jiems grąžintos.
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81 ST R A I PSN IS

Komisija gali siųsti inspektorius į valstybių narių teritorijas. Prieš siųsdama
inspektorių į valstybės narės teritoriją pirmą kartą, Komisija pirma tuo klausimu
konsultuojasi su suinteresuota valstybe nare; tokių konsultacijų pakanka, kad šis
inspektorius galėtų atlikti visas užduotis ir ateityje.
Pateikę savo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus, inspektoriai turi teisę bet kuriuo metu patekti į visus objektus, taip pat tikrinti visus duomenis
bei visus asmenis, pagal profesiją dirbančius su medžiagomis, įranga ar įrenginiais, kuriems taikoma šiame skyriuje nurodyta kontrolė, taip reikiamu lygiu
siekiant užtikrinti, kad minėta kontrolė būtų taikoma rūdoms, žaliavoms ir specialioms skiliosioms medžiagoms ir kad būtų laikomasi 77 straipsnio nuostatų.
Suinteresuotos valstybės prašymu Komisijos paskirtus inspektorius lydi tos valstybės institucijų atstovai, tačiau dėl to negali būti vilkinamas inspektorių darbas
ar jiems kitaip trukdoma atlikti savo pareigas.
Jei nesutinkama, kad patikrinimas būtų atliktas, Komisija kreipiasi į Teisingumo Teismo pirmininką, kad būtų duotas nurodymas atlikti priverstinį patikrinimą. Teisingumo Teismo pirmininkas sprendimą priima per tris dienas.
Tais atvejais, kai iškyla grėsmė, jog patikrinimas gali būti vilkinamas,
Komisija gali sprendimo forma priimti rašytinį nurodymą pradėti patikrinimą.
Toks nurodymas nedelsiant perduodamas Teisingumo Teismo pirmininkui tvirtinti.
Davus tokį nurodymą ar priėmus sprendimą, suinteresuotos valstybės
institucijos užtikrina, kad inspektoriai galėtų patekti į nurodyme ar sprendime
nurodytas vietas.
82 STR AIPSNIS

Inspektorius samdo Komisija.
Jie yra atsakingi už 79 straipsnyje nurodytų apskaitos dokumentų gavimą
ir patikrą. Inspektoriai praneša Komisijai apie visus pažeidimus.
Komisija gali išleisti direktyvą, raginančią konkrečią valstybę narę per
Komisijos nustatytą laiką imtis visų priemonių, būtinų pažeidimams pašalinti;
Komisija apie jas praneša Tarybai.
Jei iki nustatyto termino valstybė narė neįgyvendina Komisijos direktyvos, Komisija arba bet kuri suinteresuota valstybė narė, nukrypdamos nuo 141 ir
142 straipsnių nuostatų, gali tiesiogiai kreiptis į Teisingumo Teismą.
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83 STR AIPSNIS

1. Asmenims ar įmonėms neįvykdžius šiame skyriuje jiems nustatytų įpareigojimų, Komisija gali tokiems asmenims ar įmonėms taikyti sankcijas.
Tokias sankcijas griežtumo tvarka sudaro:
a) įspėjimas;
b) ypatingų lengvatų, tokių kaip finansinė ar techninė pagalba, panaikinimas;
c) asmens ar kolegialaus organo paskyrimas valdyti įmonę ne ilgesniam nei
keturių mėnesių laikotarpiui bendru Komisijos ir valstybės, kurios jurisdikcijai
priklauso įmonė, sutarimu;
d) visų arba dalies žaliavų arba specialių skiliųjų medžiagų atsiėmimas.
2. Užtikrinamas Komisijos sprendimų, priimtų įgyvendinant 1 dalį ir reikalaujančių atiduoti medžiagas, vykdymas. Jie vykdomi valstybių narių teritorijoje pagal 164 straipsnio nuostatas.
Nukrypstant nuo 157 straipsnio nuostatų, Teisingumo Teismui pateikti
apeliaciniai skundai dėl Komisijos sprendimų, kuriais nustatomos 1 dalyje nurodytos sankcijos, sustabdo sprendimo vykdymą. Vis dėlto Teisingumo Teismas
Komisijos ar bet kurios suinteresuotos valstybės narės prašymu gali nurodyti
nedelsiant įvykdyti sprendimą.
Pažeistų interesų apsaugą užtikrina derama teisinė tvarka.
3. Komisija valstybėms narėms gali teikti rekomendacijas dėl įstatymų ar
kitų teisės aktų, kuriais siekiama užtikrinti, kad jų teritorijose būtų vykdomi
šiame skyriuje nurodyti įsipareigojimai.
4. Valstybės narės užtikrina, kad sankcijos būtų vykdomos ir prireikus
pasirūpina, kad pažeidimus pašalintų patys pažeidėjai.
84 STR AIPSNIS

Vykdant kontrolę negali būti diskriminuojama dėl rūdų, žaliavų ar specialių skiliųjų medžiagų tikslinės paskirties.
Kontrolės taikymo sritimi ir tvarka bei už jų taikymą atsakingų institucijų
įgaliojimais siekiama tik šiame skyriuje nurodytų tikslų.
Kontrolė negali būti taikoma medžiagoms, skirtoms gynybos reikmėms
tenkinti, kurios šiuo tikslu yra specialiai apdorojamos arba jau yra tokiu būdu
apdorotos ir pagal veiklos planą yra laikomos ar saugomos kariniame objekte.
85 STR AIPSNIS

Susiklosčius naujoms aplinkybėms, Taryba, valstybės narės ar Komisijos
prašymu, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Asamblėja, gali
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vieningai pakeisti šiame skyriuje nurodytos kontrolės taikymo tvarką. Tokius
valstybių narių prašymus nagrinėja Komisija.

VIII SKYRIUS

T URTO N UOSAV Y BĖ
86 STR AIPSNIS

Specialios skiliosios medžiagos yra Bendrijos nuosavybė.
Bendrijos nuosavybės teisė apima visas specialias skiliąsias medžiagas, pagamintas ar importuotas valstybės narės, asmens ar įmonės, kurioms taikomos
VII skyriuje nurodyta saugumo kontrolė.
87 STR A IPSNIS

Valstybėms narėms, asmenims ar įmonėms suteikiama neribota teisė naudoti ir sunaudoti tinkama tvarka įsigytas specialias skiliąsias medžiagas laikantis
šios Sutarties jiems nustatytų įpareigojimų, ypač susijusių su saugumo kontrole,
Agentūrai suteikta pasirinkimo teise bei sveikata ir sauga.
88 STR AIPSNIS

Agentūra Bendrijos vardu tvarko specialią sąskaitą, kuri pavadinama „specialių skiliųjų medžiagų finansine sąskaita“.
89 STR AIPSNIS

1. Specialių skiliųjų medžiagų finansinėje sąskaitoje:
a) valstybei narei, asmeniui ar įmonei paliktų arba perduotų disponuoti
specialių skiliųjų medžiagų verte kredituojama Bendrijos sąskaitos dalis ir debetuojama tos valstybės narės, asmens ar įmonės sąskaitos dalis;
b) valstybės narės, asmens ar įmonės pagamintų ar importuotų ir Bendrijos
nuosavybe tapusių specialių skiliųjų medžiagų verte debetuojama Bendrijos sąskaitos dalis ir kredituojama tos valstybės narės, asmens ar įmonės sąskaitos dalis.
Toks pat įrašas daromas valstybei narei, asmeniui ar įmonei grąžinus Bendrijai
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specialias skiliąsias medžiagas, kurios anksčiau buvo paliktos arba perduotos disponuoti tai valstybei narei, asmeniui ar įmonei.
2. Vertės kitimai, turintys įtakos specialių skiliųjų medžiagų kiekiui, apskaitos tikslais išreiškiami tokiu būdu, kad Bendrija nepatirtų nuostolių ar negautų pelno. Nuostolį patiria ir pelną gauna turėtojas.
3. Pirmiau minėtų operacijų likučiai sumokami nedelsiant gavus kreditoriaus prašymą.
4. Tais atvejais, kai Agentūra atlieka operacijas savo sąskaita, pagal šio skyriaus nuostatas ji laikoma įmone.
90 STR AIPSNIS

Susiklosčius naujoms aplinkybėms, šio skyriaus nuostatos dėl Bendrijos
nuosavybės teisės valstybės narės ar Komisijos prašymu gali būti Tarybos vieningai koreguojamos remiantis Komisijos pasiūlymu bei pasikonsultavus su
Asamblėja. Tokius valstybių narių prašymus nagrinėja Komisija.
91 ST R A I PSN IS

Nuosavybės sistema, taikoma visiems objektams, medžiagoms ir turtui,
kurie pagal šio skyriaus nuostatas nepriklauso Bendrijai nuosavybės teise, nustatoma kiekvienos valstybės narės teisės aktais.

IX SKYRIUS

BE N DROJI BR A N DUOL I N Ė R I N K A
92 STR AIPSNIS

Šio skyriaus nuostatos taikomos šios Sutarties IV priedo sąrašuose nurodytoms prekėms ir gaminiams.
Komisijos ar valstybės narės prašymu Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali keisti šiuos sąrašus.
93 STR AIPSNIS

Praėjus vieneriems metams nuo šios Sutarties įsigaliojimo valstybės narės
tarpusavyje panaikina visus importo ir eksporto muitus bei visus lygiaverčio
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po-veikio privalomuosius mokėjimus ir visus kiekybinius importo bei eksporto
apribojimus, taikomus:
a) A1 ir A 2 sąrašuose nurodytiems gaminiams;
b) B sąraše nurodytiems gaminiams, jei jiems taikomas bendrasis muitų
tarifas ir prie jų yra pridėtas Komisijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, jog jie
skirti naudoti branduoliniais tikslais.
Tačiau valstybės narės jurisdikcijai priklausančiose neeuropinėse teritorijose gali ir toliau būti renkami importo ir eksporto muitai arba lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai tais atvejais, kai jie yra tik fiskalinio pobūdžio. Tokių
muitų ir mokesčių dydis bei juos reguliuojanti sistema negali tapti pagrindu kitų
valstybių narių diskriminacijai tos valstybės narės atžvilgiu.
94 STR AIPSNIS

Valstybės narės bendrąjį muitų tarifą nustato laikydamosi šių nuostatų:
a) A1 sąraše nurodytiems gaminiams bendrasis muitų tarifas nustatomas
pagal valstybėse narėse 1957 m. sausio 1 d. galiojusio mažiausio tarifo lygį;
b) A 2 sąraše nurodytų gaminių atžvilgiu Komisija imasi visų reikiamų
priemonių, kad užtikrintų, jog per tris mėnesius nuo šios Sutarties įsigaliojimo
prasidėtų valstybių narių derybos. Jei per vienerius metus nuo šios Sutarties
įsigaliojimo nesusitariama dėl kai kurių iš tų gaminių, Taryba kvalifikuota balsų
dauguma, remdamasi Komisijos pasiūlymu, nustato pagal bendrąjį muitų tarifą
taikytinus muitus;
c) A1 ir A 2 sąrašuose nurodytiems gaminiams bendrasis muitų tarifas pradedamas taikyti nuo pirmųjų metų, skaičiuojamų nuo šios Sutarties įsigaliojimo,
pabaigos.
95 STR AIPSNIS

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali vieningai nuspręsti B sąraše
nurodytiems gaminiams pradėti anksčiau taikyti bendrojo muitų tarifo sistemos
muitus, jei tokia priemonė galėtų prisidėti prie branduolinės energijos plėtros
Bendrijoje.
96 STR AIPSNIS

Valstybės narės panaikina visus apribojimus dėl pilietybės, pažeidžiančius
bet kurios valstybės narės nacionalinių subjektų teisę turėti kvalifikuotas pa-
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reigas branduolinės energijos srityje, tai teisei taikant apribojimus, grindžiamus
pagrindiniais viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos
reikalavimais.
Taryba, pasikonsultavusi su Asamblėja ir remdamasi Komisijos, kuri pirma
turi paprašyti Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės, pasiūlymu,
gali kvalifikuota balsų dauguma leisti direktyvas dėl šio straipsnio taikymo.
97 ST R A IPSNIS

Valstybių narių jurisdikcijai priklausantiems viešiesiems arba privatiems
juridiniams ar fiziniams asmenims negali būti taikomi jokie apribojimai dėl nacionalinės priklausomybės, jei šie asmenys nori prisidėti prie mokslinio ar pramoninio pobūdžio branduolinių įrenginių Bendrijoje statybos.
98 STR AIPSNIS

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad būtų lengviau sudaryti
branduolinės rizikos draudimo sutartis.
Per dvejus metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo Taryba, pasikonsultavusi
su Asamblėja ir remdamasi Komisijos, kuri pirma turi paprašyti Ekonomikos ir
socialinių reikalų komiteto nuomonės, pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma
leidžia direktyvas dėl šio straipsnio taikymo.
99 STR AIPSNIS

Komisija gali teikti rekomendacijas, palengvinančias kapitalo, skirto šios
Sutarties II priede nurodytoms pramoninės veiklos rūšims finansuoti, judėjimą.
10 0 ST R A I PSN IS

Kiekviena valstybė narė įsipareigoja leisti tos valstybės narės, kurioje gyvena kreditorius ar naudos gavėjas, valiuta atlikti mokėjimus, susijusius su prekių,
paslaugų ar kapitalo judėjimu, ir tokius kapitalo ir pajamų pervedimus, kad laikantis šios Sutarties nuostatų būtų liberalizuojamas prekių, paslaugų, kapitalo ir
asmenų judėjimas tarp valstybių narių.
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X SKYRIUS

IŠOR ĖS SA N T Y K I A I
101 ST R A I PSN IS

Bendrija, neviršydama savo galių ir jurisdikcijos, gali prisiimti įsipareigojimus sudarydama susitarimus arba sutartis su trečiąja valstybe, tarptautine organizacija, arba trečiosios valstybės nacionaliniu subjektu.
Derybas dėl tokių susitarimų ar sutarčių veda Komisija, laikydamasi
Tarybos direktyvų nuostatų: juos sudaro Komisija, kvalifikuota balsų dauguma
pritarus Tarybai.
Tačiau dėl susitarimų ar sutarčių, kuriems vykdyti nereikia Tarybos sprendimo ir kurie gali būti įgyvendinti neviršijant atitinkamo biudžeto, derasi ir juos
sudaro pati Komisija; Komisija apie tai praneša Tarybai.
102 ST R A I PSN IS

Susitarimai arba sutartys su trečiąja valstybe, tarptautine organizacija ar trečiosios valstybės nacionaliniu subjektu, kurių viena iš šalių, be pačios
Bendrijos, yra viena ar kelios valstybės narės, neįsigalioja tol, kol visos suinteresuotos valstybės narės Komisijai nepraneša, kad minėtieji susitarimai ar sutartys
yra pradėti taikyti pagal atitinkamų jų nacionalinių įstatymų nuostatas.
10 3 ST R A I PSN IS

Valstybės narės pateikia Komisijai susitarimų ar sutarčių su trečiąja valstybe, tarptautine organizacija ar trečiosios valstybės nacionaliniu subjektu projektus, kai tokie susitarimai ar sutartys yra susiję su klausimais, patenkančiais į
šios Sutarties taikymo sritį.
Jei susitarimo ar sutarties projekte yra sąlygų, trukdančių taikyti šios
Sutarties nuostatas, Komisija per vieną mėnesį nuo jų pateikimo dienos praneša
savo pastabas suinteresuotai valstybei.
Valstybė nesudaro siūlomo susitarimo ar sutarties tol, kol neatsižvelgia
į Komisijos prieštaravimus ar neįvykdo Teisingumo Teismo nutarimo, priimto
skubos tvarka gavus tos valstybės paraišką, dėl siūlomų sąlygų suderinamumo
su šios Sutarties nuostatomis. Valstybė, gavusi Komisijos pastabas, gali bet kada
paduoti paraišką Teisingumo Teismui.

216

10 4 ST R A I PSN IS

Nė vienas asmuo arba įmonė, sudaranti arba pratęsianti susitarimą ar sutartį su trečiąja valstybe, tarptautine organizacija ar trečiosios valstybės nacionaliniu subjektu šiai Sutarčiai įsigaliojus, negali remtis tuo susitarimu arba sutartimi, kad išvengtų šios Sutarties nustatytų įpareigojimų.
Kiekviena valstybė narė imasi, jos manymu, būtinų priemonių, kad Komisijos prašymu perduotų visą informaciją apie asmens ar įmonės su trečiąja valstybe, tarptautine organizacija ar trečiosios valstybės nacionaliniu subjektu šiai
Sutarčiai įsigaliojus sudarytus susitarimus ar sutartis, priklausančius Sutarties
taikymo sričiai. Komisija gali reikalauti pateikti tokią informaciją tik tam, kad
patikrintų, ar į minėtus susitarimus ar sutartis nėra įtraukta sąlygų, trukdančių
įgyvendinti šią Sutartį.
Komisijos prašymu Teisingumo Teismas priima nutarimą dėl tokių susitarimų ar sutarčių neprieštaravimo šios Sutarties nuostatoms.
10 5 ST R A I PSN IS

Šios Sutarties nuostatomis negali būti remiamasi siekiant neleisti vykdyti
valstybės narės, asmens ar įmonės su trečiąja valstybe, tarptautine organizacija
ar trečiosios valstybės nacionaliniu subjektu prieš įsigaliojant šiai Sutarčiai sudarytų susitarimų ar sutarčių, kai apie tokius susitarimus ar sutartis Komisijai buvo
pranešta ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo.
Tačiau asmens ar įmonės su trečiąja valstybe, tarptautine organizacija ar
trečiosios valstybės nacionaliniu subjektu per laikotarpį tarp šios Sutarties pasirašymo ir jos įsigaliojimo sudarytais susitarimais ar sutartimis negali būti remiamasi kaip šios Sutarties nuostatų nevykdymo priežastimi, jei Teisingumo
Teismo, Komisijos prašymu priimančio nutarimą, nuomone, viena iš svarbiausių
priežasčių, paskatinusių kurią nors susitarimo ar sutarties šalį sudaryti tokį susitarimą ar sutartį buvo ketinimas išvengti šios Sutarties nuostatų vykdymo.
10 6 ST R A I PSN IS

Valstybės narės, kurios prieš įsigaliojant šiai Sutarčiai sudarė susitarimus
su trečiosiomis valstybėmis dėl bendradarbiavimo branduolinės energijos srityje, turi kartu su Komisija pradėti reikiamas derybas su tomis trečiosiomis valstybėmis siekiant užtikrinti, kad Bendrija prisiimtų kuo daugiau teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš tų susitarimų.
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Visiems naujiems susitarimams, kuriuos ketinama sudaryti po tokių derybų, būtinas valstybės narės ar valstybių narių, pasirašiusių pirmiau minėtus susitarimus, sutikimas ir Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimtas pritarimas.

T R EČIOJI A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
INSTITUCIJAS REGL AMENTUOJANČIOS NUOSTATOS
I SKYRIUS

BE N DR I JOS I NST I T UCI JOS
I SKIRSNIS
ASAMBLĖJA
107 ST R A I PSN IS

Asamblėja, kurią sudaro į Bendriją susibūrusių valstybių tautų atstovai,
vykdo šia Sutartimi jai suteiktus patariamuosius ir priežiūros įgaliojimus.
10 8 ST R A I PSN IS

1. Asamblėja susideda iš atstovų, kuriuos kiekvienos valstybės narės nustatyta tvarka iš savo narių paskiria jų parlamentai.
2. Šių atstovų skaičius nustatomas toks:
BELGIJA
14
VOKIETIJA
36
PRANCŪZIJA
36
ITALIJA
36
LIUKSEMBURGAS
6
NYDERLANDAI
14
3. Asamblėja parengia pasiūlymus dėl rinkimų remdamasi tiesiogine visuotine rinkimų teise pagal visose valstybėse narėse taikomą vienodą tvarką.
Taryba, spręsdama vieningai, nustato atitinkamas nuostatas, kurias ji rekomenduoja valstybėms narėms priimti pagal savo atitinkamas konstitucines
nuostatas.
10 9 ST R A I PSN IS

Asamblėja renkasi į metų sesijas. Nešaukiama ji susirenka trečią spalio
antradienį.
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Daugumos savo narių, Tarybos arba Komisijos prašymu Asamblėja gali
rinktis į neeilines sesijas.
11 0 S T R A I P S N I S

Asamblėja iš savo narių išsirenka pirmininką ir biurą.
Komisijos nariai gali dalyvauti visuose posėdžiuose ir jų pačių prašymu
būti išklausomi Komisijos vardu.
Komisija žodžiu arba raštu atsako į Asamblėjos ar jos narių jai pateiktus
klausimus.
Asamblėja išklauso Tarybą Tarybos darbo tvarkos taisyklėse nustatytomis
sąlygomis.
111 S T R A I P S N I S

Išskyrus atvejus, kai šioje Sutartyje nustatyta kitaip, Asamblėja priima
sprendimus absoliučia atiduotų balsų dauguma.
Kvorumo dydį nustato Darbo tvarkos taisyklės.
11 2 S T R A I P S N I S

Asamblėja savo narių balsų dauguma priima savo Darbo tvarkos taisykles.
Asamblėjos posėdžių medžiaga skelbiama jos Darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka.
113 S T R A I P S N I S

Asamblėja viešame posėdyje apsvarsto Komisijos jai pateiktą bendrą metų
pranešimą.
114 S T R A I P S N I S

Jei Asamblėjai siūloma pareikšti nepasitikėjimą Komisijos veikla, balsuoti
dėl pasiūlymo ji gali tik praėjus ne mažiau kaip trims dienoms po tokio pasiūlymo pateikimo ir tik atviru balsavimu.
Jei pasiūlymas pareikšti nepasitikėjimą priimamas dviem trečdaliais atiduotų balsų, atitinkančių Asamblėjos narių daugumą, Komisijos nariai visi drau-
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ge atsistatydina. Einamuosius reikalus jie tvarko tol, kol yra pakeičiami pagal 127
straipsnio nuostatas.

II SKIRSNIS
TARYBA

115 S T R A I P S N I S

Taryba atlieka savo pareigas ir naudojasi sprendžiamosiomis galiomis pagal
šioje Sutartyje numatytas nuostatas.
Ji imasi visų jos kompetencijai priklausiančių reikiamų priemonių valstybių narių ir Bendrijos veiksmams koordinuoti.
116 S T R A I P S N I S

Tarybą sudaro valstybių narių atstovai. Kiekviena vyriausybė į ją skiria po
vieną iš savo narių.
Tarybai paeiliui po šešis mėnesius pirmininkauja kiekvienas Tarybos narys
valstybių narių abėcėline tvarka.
117 S T R A I P S N I S

Taryba renkasi šaukiama savo pirmininko iniciatyva arba vieno iš jos narių,
arba Komisijos prašymu.
118 S T R A I P S N I S

1. Išskyrus atvejus, kai šioje Sutartyje yra nustatyta kitaip, Taryba sprendimus priima savo narių balsų dauguma.
2. Tais atvejais, kai Taryba sprendimus privalo priimti kvalifikuota balsų
dauguma, jos narių balsai paskirstomi taip:
BELGIJA
2
VOKIETIJA
4
PRANCŪZIJA
4
ITALIJA
4
LIUKSEMBURGAS
1
NYDERLANDAI
2
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Tarybos aktai laikomi priimtais, jeigu bent:
– dvylika balsų yra už, kai ši Sutartis reikalauja, kad aktas būtų priimtas
Komisijos pasiūlymu;
– dvylika balsų yra už, kuriuos atidavė bent keturios narės, kitais atvejais.
3. Dalyvaujančių Tarybos narių arba jų atstovų susilaikymas balsuojant neužkerta kelio Tarybai priimti aktus, kurie turi būti priimti vieningai.
11 9 S T R A I P S N I S

Tais atvejais, kai pagal šią Sutartį Taryba priima sprendimą remdamasi
Komisijos pasiūlymu, teisės aktas pagal iš dalies pakeistą pasiūlymą gali būti
priimamas tiktai vieningai.
Kol Taryba dar nėra nusprendusi, Komisija gali keisti savo pirminį pasiūlymą, ypač jei dėl tokio pasiūlymo buvo konsultuojamasi su Asamblėja.
120 ST R A IPSN IS

Balsuojant kiekvienas Tarybos narys gali taip pat atstovauti kitam Tarybos
nariui, bet ne daugiau kaip vienam.
121 ST R A I PSN IS

Taryba priima savo Darbo tvarkos taisykles.
Šiose Darbo tvarkos taisyklėse gali būti numatyta įkurti iš valstybių narių atstovų sudarytą komitetą. Tokio komiteto užduotis ir įgaliojimus nustato
Taryba.
122 ST R A IPSN IS

Taryba gali Komisijos prašyti atlikti bet kurį tyrimą, jos nuomone, pageidautiną siekiant bendrų tikslų, ir pateikti jai atitinkamus pasiūlymus.
123 ST R A IPSN IS

Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų dauguma, nustato Komisijos pirmininko ir narių bei Teisingumo Teismo pirmininko, teisėjų, generalinių advokatų
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ir sekretoriaus algas, išmokas ir pensijas. Ji taip pat kvalifikuota balsų dauguma
nustato ir kitas vietoj užmokesčio mokamas išmokas.

III SKIRSNIS
KOMISIJA

124 ST R A I PSN IS

Siekdama užtikrinti branduolinės energijos vystymąsi Bendrijoje, Komisija:
– užtikrina, kad šios Sutarties nuostatos ir priemonės, kurių jomis vadovaudamosi imasi institucijos, būtų taikomos;
– rengia rekomendacijas arba teikia nuomones šioje Sutartyje aptariamose
srityse, kai to aiškiai reikalauja Sutartis arba kai Komisija mano, kad to reikia;
– turi savarankišką sprendimo teisę ir šioje Sutartyje nustatytu būdu dalyvauja rengiant Tarybos ir Asamblėjos aktus;
– Tarybos įgaliota įgyvendina jos nustatytas taisykles.
125 ST R A IPSN IS

Komisija kasmet ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki Asamblėjos sesijos pradžios paskelbia bendrą pranešimą apie Bendrijos veiklą.
126 ST R A IPSN IS

1. Komisija susideda iš penkių skirtingą pilietybę turinčių narių, kurie,
atsižvelgiant į ypatingą šios Sutarties tikslą, parenkami pagal jų bendrą kompetenciją ir kurių nepriklausomumas nekelia abejonių.
Vieningai priimtu Tarybos sprendimu Komisijos narių skaičius gali būti
pakeistas.
Komisijos nariais gali būti tik valstybių narių piliečiai.
2. Bendrijos bendram interesui Komisijos nariai, eidami savo pareigas, yra
visiškai nepriklausomi.
Eidami šias pareigas, jie nesiekia gauti ir nepriima jokios vyriausybės ar
bet kurios kitos organizacijos nurodymų. Jie susilaiko nuo bet kokios su savo
pareigomis nesuderinamos veiklos. Kiekviena valstybė narė įsipareigoja gerbti šį
principą ir nesiekti paveikti Komisijos narių, kai jie atlieka savo užduotis.
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Per savo kadenciją Komisijos nariai negali turėti jokio kito mokamo ar nemokamo darbo. Pradėdami eiti savo pareigas, jie iškilmingai pasižada per savo
kadenciją ir jai pasibaigus gerbti su savo pareigomis susijusius įsipareigojimus,
ypač savo pareigą sąžiningai ir apdairiai elgtis nustoję eiti šias pareigas, sutikdami
eiti tam tikras skiriamąsias pareigas ar gauti tam tikrą naudą. Pažeidus šiuos įsipareigojimus, Teisingumo Teismas, Tarybai ar Komisijai kreipusis, gali nuspręsti,
kad atitinkamas narys, atsižvelgiant į aplinkybes, arba atstatydinamas pagal 129
straipsnį, arba netenka teisės į pensiją ar kitas ją pakeičiančias išmokas.
127 ST R A IPSN IS

Komisijos nariai skiriami valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu.
Jie skiriami ketverių metų kadencijai. Jie gali būti paskiriami kitai kadencijai.
128 ST R A IPSN IS

Išskyrus įprasto pakeitimo ar mirties atvejį, Komisijos narys savo pareigas
nustoja eiti, kai atsistatydina arba yra atstatydinamas.
Į taip atsiradusią laisvą vietą skiriama likusiam to nario kadencijos laikui.
Taryba gali vieningai nuspręsti į tokią laisvą vietą nieko nebeskirti.
Išskyrus atstatydinimo pagal 129 straipsnio nuostatas atvejį, Komisijos nariai savo pareigas eina tol, kol yra pakeičiami.
129 ST R A IPSN IS

Jei kuris nors Komisijos narys nebeatitinka šioms pareigoms keliamų reikalavimų arba yra kaltas padaręs sunkų nusižengimą, Teisingumo Teismas, Tarybai
ar Komisijai kreipusis, gali jį atstatydinti.
Tokiu atveju Taryba gali vieningai nuspręsti laikinai sustabdyti tokio nario
kadenciją ir numatyti jį pakeisti, kol Teisingumo Teismas priims nutarimą.
Tarybai ar Komisijai kreipusis, Teisingumo Teismas gali laikinai sustabdyti
tokio nario kadenciją.
13 0 ST R A I PSN IS

Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas skiriami iš Komisijos narių tarpo
dvejiems metams ta pačia tvarka, kuria skiriami Komisijos nariai. Jie gali būti
paskiriami kitai kadencijai.
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Išskyrus atvejus, kai pakeičiami visi Komisijos nariai, jie skiriami pasikonsultavus su Komisija.
Jei Komisijos pirmininkas ar jo pavaduotojas atsistatydina ar miršta, likusiam kadencijos laikui jie pakeičiami laikantis pirmosios pastraipos nuostatų.
131 S T R A I P S N I S

Taryba ir Komisija viena su kita konsultuojasi ir bendru susitarimu nustato
savo bendradarbiavimo būdus.
Komisija patvirtina savo Darbo tvarkos taisykles, kad užtikrintų, jog ji ir
jos padaliniai veiks pagal šios Sutarties nuostatas. Ji užtikrina, kad šios taisyklės
būtų paskelbtos.
132 ST R A I PSN IS

Komisija sprendimą priima 126 straipsnyje nustatyto narių skaičiaus balsų
dauguma.
Komisijos posėdis yra teisėtas tik tuo atveju, jei dalyvauja jos Darbo tvarkos taisyklėse nustatytas narių skaičius.
133 ST R A I PSN IS

Taryba gali vieningai sutikti, kad valstybės narės vyriausybė paskirtų į
Komisiją kvalifikuotą atstovą, atsakingą už nuolatinio ryšio užtikrinimą.
13 4 ST R A I PSN IS

1. Įsteigiamas Mokslo ir technikos komitetas; jis veikia prie Komisijos ir
turi patariamosios institucijos statusą.
Šioje Sutartyje numatytais atvejais privalo būti konsultuojamasi su Komitetu.
Su Komitetu gali būti konsultuojamasi visais, Komisijos manymu, reikalingais
atvejais.
2. Komitetą sudaro dvidešimt narių, kuriuos, pasikonsultavusi su Komisija,
skiria Taryba.
Komiteto nariai pareigoms skiriami kaip individualūs asmenys penkeriems
metams. Jie gali būti paskiriami kitai kadencijai. Jų negali saistyti jokie privalomi nurodymai.
Iš savo narių Mokslo ir technikos komitetas kasmet išsirenka pirmininką
ir biurą.
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135 ST R A I PSN IS

Komisija gali konsultuotis bei steigti tyrimų grupes, kurių jai reikia savo
užduotims vykdyti.

IV SKIRSNIS
TEISINGUMO TEISMAS

13 6 ST R A I PSN IS

Teisingumo Teismas užtikrina, kad aiškinant ir taikant šią Sutartį būtų
laikomasi teisės.
137 ST R A I PSN IS

Teisingumo Teismą sudaro septyni teisėjai.
Teisingumo Teismas dirba susirinkęs į plenarinius posėdžius. Tačiau jis gali
sudaryti iš trijų ar penkių teisėjų susidedančias kolegijas, kurios imasi tam tikrų
pasirengimo nagrinėti bylą priemonių arba sprendžia tam tikrų kategorijų bylas
pagal šiems tikslams nustatytas taisykles.
Tačiau kaskart, kai Teisingumo Teismas nagrinėja valstybių narių ar vienos
iš Bendrijos institucijų iškeltas bylas arba sprendžia pagal 150 straipsnį jam pateiktus klausimus, kuriems reikalingas preliminarus nutarimas, jis dirba susirinkęs į plenarinius posėdžius.
Teisingumo Teismo prašymu Taryba, spręsdama vieningai, gali padidinti
teisėjų skaičių ir daryti reikalingas šio straipsnio antrosios bei trečiosios pastraipų ir 139 straipsnio antrosios pastraipos pritaikomąsias pataisas.
13 8 ST R A I PSN IS

Teisingumo Teismui padeda du generaliniai advokatai.
Generalinio advokato pareiga – viešame posėdyje visiškai nešališkai ir nepriklausomai teikti argumentus apie Teisingumo Teismui pateiktas bylas stengiantis jam padėti įgyvendinti savo uždavinį, nustatytą 136 straipsnyje.
Teisingumo Teismo prašymu Taryba, spręsdama vieningai, gali padidinti
generalinių advokatų skaičių ir daryti reikalingas 139 straipsnio trečiosios pastraipos pritaikomąsias pataisas.
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13 9 ST R A I PSN IS

Teisėjai ir generaliniai advokatai parenkami iš asmenų, kurių nepriklausomumas nekelia abejonių ir kurie tenkina atitinkamos jų šalies reikalavimus
aukščiausioms teisėjų pareigoms eiti arba yra pripažintos kompetencijos teisės
specialistai; valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu jie skiriami šešerių
metų kadencijai.
Kas treji metai yra keičiama dalis teisėjų. Pakaitomis keičiami trys ir keturi teisėjai. Trys teisėjai, kurių kadencija baigiasi pirmųjų trejų metų pabaigoje,
parenkami burtų keliu.
Kas treji metai yra keičiama dalis generalinių advokatų. Generalinis advokatas, kurio kadencija baigiasi pirmųjų trejų metų pabaigoje, parenkamas burtų
keliu.
Baigę kadenciją teisėjai ir generaliniai advokatai gali būti paskiriami kitai
kadencijai.
Teisingumo Teismo pirmininką teisėjai renka iš savo narių trejų metų kadencijai. Jis gali būti perrenkamas kitai kadencijai.
14 0 S T R A I P S N I S

Teisingumo Teismas skiria savo sekretorių ir nustato jo tarnybą reglamentuojančias taisykles.
141 S T R A I P S N I S

Jei Komisija mano, kad kuri nors valstybė narė neįvykdė kokios nors pareigos pagal šią Sutartį, ji šiuo reikalu pareiškia pagrįstą savo nuomonę pirma
suteikusi atitinkamai valstybei narei galimybę išdėstyti savo samprotavimus.
Jei atitinkama valstybė narė per Komisijos nustatytą laiką neatsižvelgia į tą
nuomonę, Komisija gali perduoti šį reikalą svarstyti Teisingumo Teismui.
14 2 S T R A I P S N I S

Valstybė narė, kuri mano, kad kita valstybė narė neįvykdė kokios nors pareigos pagal šią Sutartį, gali šiuo reikalu kreiptis į Teisingumo Teismą.
Valstybė narė, prieš pradėdama bylą prieš kitą valstybę narę dėl įtariamo
kokios nors pareigos pagal šią Sutartį nevykdymo, pirmiau kreipiasi šiuo reikalu
į Komisiją.
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Suteikusi suinteresuotoms valstybėms narėms galimybę viena kitai išdėstyti savo samprotavimus ir į juos atsakyti ir žodžiu, ir raštu, Komisija pareiškia
savo pagrįstą nuomonę.
Jei Komisija per tris mėnesius nuo tos dienos, kai į ją buvo kreiptasi, nepareiškia savo nuomonės, tai neužkerta kelio šiuo reikalu kreiptis į Teisingumo
Teismą.
14 3 S T R A I P S N I S

Jei Teisingumo Teismas nustato, kad valstybė narė neįvykdė kokios nors
pareigos pagal šią Sutartį, reikalaujama, kad ta valstybė narė imtųsi būtinų priemonių Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti.
14 4 S T R A I P S N I S

Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją nagrinėti:
a) pagal 12 straipsnį pateiktus ieškinius siekiant nustatyti tinkamas Komisijos licencijų ar sublicencijų išdavimo sąlygas;
b) asmenų ar įmonių pateiktus ieškinius dėl Komisijos pagal 83 straipsnį
jiems nustatytų sankcijų.
14 5 S T R A I P S N I S

Jei Komisija mano, kad asmuo ar įmonė pažeidė šios Sutarties nuostatas, o tokiam pažeidimui 83 straipsnio nuostatos nėra taikomos, ji kreipiasi į valstybę narę,
kurios jurisdikcijai priklauso toks asmuo ar įmonė, prašydama pasirūpinti, kad pažeidimui būtų pritaikytos sankcijos, numatytos nacionaliniuose teisės aktuose.
Jei atitinkama valstybė narė per Komisijos nustatytą terminą neįvykdo šio
prašymo, Komisija gali kreiptis į Teisingumo Teismą su ieškiniu dėl pažeidimo,
kuriuo toks asmuo ar įmonė yra kaltinami, nustatymo.
14 6 S T R A I P S N I S

Teisingumo Teismas prižiūri Tarybos ir Komisijos teisės aktų, išskyrus rekomendacijas ir nuomones, teisėtumą. Šiuo tikslu jo jurisdikcijai priklauso nagrinėti valstybės narės, Tarybos ar Komisijos pateiktus ieškinius dėl kompetencijos
trūkumo, esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimo, šios Sutarties ar kokios
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nors su jos taikymu susijusios teisės normos pažeidimo arba piktnaudžiavimo
įgaliojimais.
Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo gali tokiomis pačiomis sąlygomis pateikti ieškinį dėl jam skirto sprendimo arba sprendimo, kuris, nors ir būtų kitam
asmeniui skirto reglamento ar sprendimo formos, yra tiesiogiai ir konkrečiai su
juo susijęs.
Šiame straipsnyje numatyti ieškiniai pateikiami per du mėnesius nuo to
akto paskelbimo arba nuo pranešimo apie jį ieškovui dienos arba, jei to nebuvo
padaryta, nuo tos dienos, kai ieškovas apie jį sužino.
147 S T R A I P S N I S

Jei ieškinys yra pagrįstas, Teisingumo Teismas atitinkamą teisės aktą paskelbia negaliojančiu.
Tačiau, jei Teisingumo Teismas mano, kad tai reikalinga, skelbdamas reglamentą negaliojančiu, jis nurodo, kurie paskelbto negaliojančiu reglamento padariniai lieka galutiniai.
14 8 S T R A I P S N I S

Jei Taryba ar Komisija, pažeisdamos šią Sutartį, nesiima atitinkamų veiksmų, valstybės narės ir kitos Bendrijos institucijos gali kreiptis į Teisingumo
Teismą su ieškiniu dėl šio pažeidimo nustatymo.
Ieškinys priimamas tiktai tuo atveju, jeigu ta institucija buvo pirmiau paraginta imtis atitinkamų veiksmų. Jei per du mėnesius po tokio paraginimo ta
institucija neapibrėžia savo pozicijos, ieškinys gali būti pateikiamas per kitus du
mėnesius.
Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo pirmesnėse pastraipose išdėstytomis
sąlygomis gali paduoti Teisingumo Teismui skundą, kad Bendrijos institucija to
asmens atžvilgiu nepriėmė kokio nors akto, išskyrus rekomendaciją ar nuomonę.
14 9 S T R A I P S N I S

Institucija, kurios aktas buvo paskelbtas negaliojančiu arba kurios neveikimas buvo pripažintas prieštaraujančiu šiai Sutarčiai, privalo imtis būtinų priemonių Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti.
Ši pareiga nepažeidžia jokių pareigų, galinčių atsirasti taikant 188 straipsnio antrąją pastraipą.
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15 0 S T R A I P SN I S

Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti preliminarų nutarimą
dėl:
a) šios Sutarties išaiškinimo;
b) Bendrijos institucijų aktų galiojimo ir išaiškinimo;
c) Tarybos aktu įkurtų įstaigų statutų išaiškinimo, išskyrus jei tuose statutuose numatyta kitaip.
Tokiam klausimui iškilus valstybės narės teisme, tas teismas, manydamas,
kad sprendimui priimti reikia nutarimo šiuo klausimu, gali pašyti Teisingumo
Teismo priimti dėl jo preliminarų nutarimą.
Tokiam klausimui iškilus nagrinėjant bylą valstybės narės teisme, kurio
sprendimas pagal nacionalinę teisę negali būti toliau apskundžiamas, tas teismas
dėl jo kreipiasi į Teisingumo Teismą.
151 S T R A I P SN I S

Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso spręsti ginčus, susijusius su žalos atlyginimu, numatytu 188 straipsnio antrojoje pastraipoje.
152 S T R A I P SN I S

Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso spręsti Bendrijos ir jos tarnautojų ginčus neperžengiant tarnybos nuostatuose arba įdarbinimo sąlygose nustatytų ribų ir laikantis juose numatytų sąlygų.
153 S T R A I P SN I S

Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti sprendimus pagal bet
kurią Bendrijos ar jos vardu sudarytos sutarties arbitražinę išlygą, nepaisant to,
ar ta sutartis reguliuojama pagal viešąją ar pagal privatinę teisę.
15 4 S T R A I P SN I S

Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso spręsti visus valstybių narių tarpusavio ginčus, susijusius su šios Sutarties dalyku, jei tokie ginčai jam pateikiami
pagal specialų šalių susitarimą.

229

155 S T R A I P SN I S

Išskyrus tuos atvejus, kai ši Sutartis numato Teisingumo Teismo jurisdikciją, valstybių narių teismų jurisdikcijai priklauso spręsti ginčus, kurių viena iš
šalių yra Bendrija.
15 6 S T R A I P SN I S

Nepaisant to, kad 146 straipsnio trečiojoje pastraipoje nustatytas terminas
yra pasibaigęs, bet kuri teismo proceso, kuriame ginčijamas Tarybos ar Komisijos
priimtas reglamentas, šalis gali remtis 146 straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodytais pagrindais, kad Teisingumo Teismas tą reglamentą pripažintų netaikytinu.
157 S T R A I P SN I S

Išskyrus tuos atvejus, kai šioje Sutartyje numatyta kitaip, bylos iškėlimas
Teisingumo Teisme nesustabdo ginčijamo akto galiojimo. Tačiau jei Teisingumo
Teismas mano, kad tai reikalinga dėl susiklosčiusių aplinkybių, jis gali sustabdyti
ginčijamo akto taikymą.
158 S T R A I P SN I S

Nagrinėjamose bylose Teisingumo Teismas gali nustatyti bet kurias būtinas laikinąsias apsaugos priemones.
159 S T R A I P SN I S

Teisingumo Teismo sprendimai vykdomi 164 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
16 0 S T R A I P S N I S

Teisingumo Teismo statutas nustatomas atskiru protokolu.
Teisingumo Teismas priima savo Darbo reglamentą. Jį vieningai patvirtina
Taryba.

23 0

II SKYRIUS

K EL IOMS I NST I T UCI JOMS BE N DROS N UOSTATOS
161 S T R A I P S N I S

Kad įvykdytų savo uždavinius, Taryba ir Komisija, laikydamosi šios Sutarties nuostatų, priima reglamentus ir leidžia direktyvas, priima sprendimus,
teikia rekomendacijas ar nuomones.
Reglamentas yra taikomas visuotinai. Jis yra privalomas visas ir tiesiogiai
taikomas visose valstybėse narėse.
Direktyva yra privaloma kiekvienai valstybei narei, kuriai ji skirta, rezultato, kurį reikia pasiekti, atžvilgiu, bet nacionalinės valdžios institucijos pasirenka
jos įgyvendinimo formą ir būdus.
Sprendimas yra privalomas visas tiems, kam jis skirtas.
Rekomendacijos ir nuomonės neturi privalomosios galios.
16 2 S T R A I P S N I S

Tarybos ir Komisijos priimtuose reglamentuose, direktyvose ir sprendimuose nurodomi jų priėmimo motyvai ir visi pasiūlymai ar nuomonės, kuriuos
pagal šią Sutartį reikėjo gauti.
16 3 S T R A I P S N I S

Reglamentai yra skelbiami Bendrijos oficialiajame leidinyje. Jie įsigalioja juose nurodytą dieną arba, jei ji nenurodoma, dvidešimtą dieną nuo jų paskelbimo.
Apie direktyvas ir sprendimus pranešama tiems, kuriems jie skirti, ir jie
įsigalioja po tokio pranešimo.
16 4 S T R A I P S N I S

Vykdymą reglamentuoja civilinio proceso taisyklės, galiojančios toje valstybėje, kurioje jis vykdomas. Vykdomąjį raštą neatliekant jokių formalumų,
tik patikrinus sprendimo autentiškumą, prie sprendimo prideda nacionalinė
institucija, kurią šiam tikslui paskiria kiekvienos valstybės narės vyriausybė ir
apie kurią praneša Komisijai, Teisingumo Teismui ir pagal 18 straipsnį įsteigtam
Arbitražo komitetui.
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Suinteresuotos šalies prašymu atlikus šiuos formalumus, ji gali pradėti
sprendimo vykdymo procedūrą pagal nacionalinę teisę kreipdamasi tiesiogiai į
kompetentingą instituciją.
Vykdymą galima sustabdyti tik Teisingumo Teismo sprendimu. Tačiau
sprendimų vykdymo tinkamumo kontrolė priklauso nacionalinių teismų jurisdikcijai.

III SKYRIUS

EKONOMIKOS IR SOCI A L I N IŲ R EIK A LŲ
KOM I T ETA S
16 5 S T R A I P S N I S

Įsteigiamas Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Jis turi patariamosios institucijos statusą.
Komitetas susideda iš įvairių ekonominės ir socialinės veiklos sričių atstovų.
16 6 S T R A I P S N I S

Komiteto narių skaičius nustatomas toks:
BELGIJA
12
VOKIETIJA
24
PRANCŪZIJA
24
ITALIJA
24
LIUKSEMBURGAS
5
NYDERLANDAI
12
Komiteto narius vieningai spręsdama Taryba skiria ketveriems metams.
Jie gali būti skiriami kitai kadencijai.
Komiteto nariai paskiriami kaip individualūs asmenys, ir jų negali saistyti
jokie privalomi nurodymai.
16 7 S T R A I P S N I S

1. Kad būtų paskirti Komiteto nariai, kiekviena valstybė narė Tarybai atsiunčia sąrašą, kuriame kandidatų yra dukart daugiau nei jos piliečiams skiriamų
vietų.
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Komitetas sudaromas taip, kad tinkamai atstovautų įvairioms ekonominės
ir socialinės veiklos sritims.
2. Taryba konsultuojasi su Komisija. Ji gali prašyti Europos organizacijų,
kurios atstovauja įvairioms Bendrijos veikla suinteresuotoms ekonominio ir socialinio gyvenimo sritims, nuomonės.

16 8 S T R A I P S N I S

Iš savo narių dvejų metų kadencijai Komitetas išsirenka pirmininką ir
biurą.
Jis priima savo Darbo tvarkos taisykles ir pateikia jas Tarybai, kuri turi jas
vieningai patvirtinti.
Komitetą Tarybos ar Komisijos prašymu sušaukia jo pirmininkas.

16 9 S T R A I P S N I S

Komitetas gali būti suskirstytas į specializuotus skyrius.
Specializuoti skyriai veikia paisydami bendrų Komitetui suteiktų įgaliojimų. Su jais negali būti konsultuojamasi atskirai nuo Komiteto.
Komitete taip pat gali būti sudaryti pakomitečiai rengti nuomones konkrečiais klausimais arba konkrečiose srityse projektams, kuriuos jie teikia svarstyti Komitetui.
Darbo tvarkos taisyklės nustato, kaip specializuoti skyriai ir pakomitečiai
yra sudaromi ir kokie jų įgaliojimai.

17 0 S T R A I P S N I S

Šioje Sutartyje numatytais atvejais Taryba ir Komisija privalo konsultuotis
su Komitetu. Šios institucijos su Komitetu gali konsultuotis visais, jų manymu,
reikalingais atvejais.
Prireikus Taryba ar Komisija nustato Komitetui terminą, per kurį jis turėtų pateikti savo nuomonę ir kuris negali būti trumpesnis kaip dešimt dienų nuo
tos dienos, kai pirmininkas gauna atitinkamą pranešimą. Jei terminui pasibaigus
nuomonė nepateikiama, tai nekliudo toliau veikti.
Komiteto ir specializuoto skyriaus nuomonė kartu su posėdžių protokolu
siunčiami Tarybai ir Komisijai.
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K ET V IRTOJI A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
FINANSINĖS NUOSTATOS

17 1 S T R A I P S N I S

1. Kiekvieniems finansiniams metams sudaroma visų Bendrijos pajamų ir
išlaidų sąmata, išskyrus Agentūros ir bendrųjų įmonių pajamas bei išlaidas, ir
tokios pajamos ir išlaidos nurodomos veiklos biudžete arba mokslinių tyrimų ir
investicijų biudžete.
Kiekviename iš šių biudžetų nurodytos pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.
2. Agentūros, kurios veikla grindžiama komerciniais principais, pajamos ir
išlaidos nurodomos specialioje sąskaitoje.
Tokių pajamų ir išlaidų sąmatų sudarymo, vykdymo ir audito būdai nustatomi pagal 183 straipsnį priimamuose finansiniuose reglamentuose, deramai
atsižvelgiant į Agentūros įstatus.
3. Bendrųjų įmonių kiekvienų finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos, taip pat jų veiklos sąskaitų duomenys bei buhalteriniai balansai pateikiami
Komisijai, Tarybai ir Asamblėjai laikantis tokių įmonių įstatų.
17 2 S T R A I P S N I S

1. Veiklos biudžeto pajamas nepriklausomai nuo bet kokių kitų einamųjų
pajamų sudaro valstybių narių finansiniai įnašai pagal tokią skalę:
BELGIJA
7,9
VOKIETIJA
28
PRANCŪZIJA
28
ITALIJA
28
LIUKSEMBURGAS
0,2
NYDERLANDAI
7,9
2. Mokslinių tyrimų ir investicijų biudžeto pajamas nepriklausomai nuo
bet kokių kitų lėšų sudaro valstybių narių finansiniai įnašai pagal tokią skalę:
BELGIJA
9,9
VOKIETIJA
30
PRANCŪZIJA
30
ITALIJA
23
LIUKSEMBURGAS
0,2
NYDERLANDAI
6,9
3. Taryba vieningai priimtu sprendimu gali keisti šias skales.
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4. Paskolos moksliniams tyrimams ar investicijoms finansuoti gaunamos
Tarybos nustatytomis sąlygomis 177 straipsnio 5 dalyje nurodytu būdu.
Bendrija gali skolintis bet kurios valstybės narės kapitalo rinkoje laikantis
valstybės narės vidaus emisijoms taikomų teisės nuostatų arba, jei tokių nuostatų valstybė narė nenumato, Komisijai pasitarus su suinteresuota valstybe nare ir
susitarus dėl siūlomos paskolos.
Valstybės narės kompetentingos institucijos gali atsisakyti pritarti tokiai
paskolai tik tuo atveju, jei esama pagrindo baimintis, jog dėl to valstybės narės
kapitalo rinkoje gali kilti didelių sutrikimų.
17 3 S T R A I P S N I S

172 straipsnyje numatyti valstybių narių finansiniai įnašai gali būti visiškai
arba iš dalies pakeisti įplaukomis iš valstybėse narėse Bendrijos renkamų mokesčių.
Šiuo tikslu Komisija pateikia Tarybai pasiūlymus dėl tokių mokesčių įvertinimo, jų dydžio nustatymo metodų bei rinkimo tvarkos.
Taryba, dėl šių pasiūlymų pasikonsultavusi su Asamblėja, gali vieningai nustatyti atitinkamas nuostatas, kurias ji rekomenduoja valstybėms narėms priimti
pagal savo atitinkamas konstitucines nuostatas.
174 S T R A I P S N I S

1. Veiklos biudžete nurodytas išlaidas sudaro būtent:
a) administracinės išlaidos;
b) su saugumo kontrole bei su sveikata ir sauga susijusios išlaidos.
2. Mokslinių tyrimų ir investicijų biudžete nurodytas išlaidas sudaro:
a) su Bendrijos mokslinių tyrimų programos įgyvendinimu susijusios išlaidos;
b) galimas dalyvavimas Agentūros kapitale bei jos investavimo išlaidose;
c) su mokymo institucijų įranga susijusios išlaidos;
d) galimas dalyvavimas bendrosiose įmonėse arba tam tikroje bendroje veikloje.
17 5 S T R A I P S N I S

Veiklos biudžete numatytas išlaidas leidžiama daryti vienerius finansinius
metus, jei pagal 183 straipsnį priimti reglamentai nenustato kitaip.
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Bet kokie neišnaudoti asignavimai, išskyrus asignavimus personalui išlaikyti, finansinių metų pabaigoje 183 straipsnyje nustatytomis sąlygomis gali būti
perkelti, bet tik į kitus finansinius metus.
Grupuojant išlaidų straipsnius pagal jų pobūdį arba paskirtį, asignavimai klasifikuojami atskirais skyriais ir, jei reikia, poskyriais laikantis pagal 183
straipsnį priimtų reglamentų.
Asamblėjos, Tarybos, Komisijos ir Teisingumo Teismo išlaidos nustatomos
atskirose biudžeto dalyse, nepažeidžiant specialių nuostatų dėl tam tikrų bendrų išlaidų.
17 6 S T R A I P S N I S

1. Neviršijant apribojimų, nustatytų pagal programas ar sprendimus, susijusius su išlaidomis, kurias pagal šios Sutarties nuostatas Taryba tvirtina vieningai,
lėšas, naudojamas mokslinių tyrimų ir investicijų išlaidoms padengti, sudaro:
a) asignavimai įsipareigojimams vykdyti, kurie apima kelis straipsnius, sudarančius atskirą vienetą, o kartu ir nuoseklią visumą;
b) mokėjimų asignavimai, kuriuos sudaro didžiausia leistina išlaidų suma,
mokama kiekvienais metais padengti a punkte nurodytiems įsipareigojimams.
2. Įsipareigojimų ir mokėjimų terminai pridedami prie Komisijos teikiamo
atitinkamo biudžeto projekto.
3. Grupuojant išlaidų moksliniams tyrimams ir investicijoms straipsnius
pagal jų pobūdį arba paskirtį, asignavimai suklasifikuojami atskirais skyriais ir,
jei reikia, poskyriais laikantis pagal 183 straipsnį priimtų reglamentų.
4. Neišnaudoti mokėjimų asignavimai Komisijos sprendimu perkeliami į
kitus finansinius metus, nebent Taryba priimtų kitokį sprendimą.
17 7 S T R A I P S N I S

1. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
2. Kiekviena Bendrijos institucija sudaro savo administracinių išlaidų sąmatą. Komisija konsoliduoja šias sąmatas, parengdama preliminarų veiklos biudžeto projektą. Prie jo ji prideda nuomonę, kurioje gali būti pateikiamos kitokios
sąmatos. Ji taip pat parengia preliminarų mokslinių tyrimų ir investicijų biudžeto projektą.
Komisija preliminarių biudžetų projektus pateikia Tarybai ne vėliau kaip
iki tų metų, po kurių tie biudžetai bus vykdomi, rugsėjo 30 d.
Taryba, ketindama nukrypti nuo preliminarių biudžetų projektų, konsultuojasi su Komisija, o prireikus – su kitomis suinteresuotomis institucijomis.
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3. Taryba kvalifikuota balsų dauguma sudaro biudžetų projektus ir perduoda juos Asamblėjai.
Biudžetų projektai Asamblėjai pateikiami ne vėliau kaip iki tų metų, po
kurių tie biudžetai bus vykdomi, spalio 31 d.
Asamblėja turi teisę siūlyti Tarybai biudžetų projektų patikslinimus.
4. Jei pateikus biudžetų projektus Asamblėjai, ji per vieną mėnesį juos patvirtino arba nepateikė nuomonės Tarybai, biudžetai laikomi galutinai priimtais.
Jei per šį laikotarpį Asamblėja pasiūlo pataisas, patikslinti biudžetų projektai perduodami Tarybai. Taryba, juos aptarusi su Komisija, o prireikus – su
kitomis suinteresuotomis institucijomis, kvalifikuota balsų dauguma biudžetus
galutinai priima laikydamasi apribojimų, nustatytų pagal programas ar sprendimus, susijusius su išlaidomis, kurioms patvirtinti pagal šią Sutartį reikia Tarybos
balsų vieningumo.
5. Tvirtinant mokslinių tyrimų ir investicijų biudžetą Tarybos narių balsai
paskirstomi taip:
BELGIJA
8
VOKIETIJA
32
PRANCŪZIJA
32
ITALIJA
20
LIUKSEMBURGAS
1
NYDERLANDAI
7
Tarybos teisės aktams priimti reikia gauti ne mažiau kaip 67 balsus, atiduotus už.

17 8 S T R A I P S N I S

Jei finansinių metų pradžioje dėl veiklos biudžeto dar nėra balsuota, suma,
lygi ne daugiau kaip vienai dvyliktajai praėjusių finansinių metų biudžeto asignavimų daliai, gali būti išleista kiekvieną mėnesį pagal bet kokį biudžeto skyrių ar poskyrį laikantis pagal 183 straipsnį priimtų reglamentų nuostatų; tačiau
ši tvarka nesuteikia Komisijai teisės disponuoti asignavimais, viršijančiais vieną
dvyliktąją asignavimų, numatytų rengiamame biudžeto projekte.
Jei finansinių metų pradžioje dėl mokslinių tyrimų ir investicijų biudžeto dar nėra balsuota, suma, lygi ne daugiau kaip vienai dvyliktajai asignavimų
daliai, atitinkančiai metų sąmatas, nurodytas mokėjimų, susijusių su jau patvirtintais asignavimais įsipareigojimams vykdyti, terminų grafike, gali būti išleista
kiekvieną mėnesį pagal bet kokį biudžeto skyrių ar poskyrį laikantis pagal 183
straipsnį priimtų reglamentų nuostatų.
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Taryba, laikydamasi kitų pirmojoje ir antrojoje pastraipoje nurodytų sąlygų, kvalifikuota balsų dauguma gali leisti išlaidas, didesnes nei viena dvyliktoji
dalis, laikydamasi apribojimų, nustatytų pagal programas ar sprendimus, susijusius su išlaidomis, kurioms patvirtinti pagal šią Sutartį reikia Tarybos balsų
vieningumo.
Pagal praėjusiems finansiniams metams nustatytas skales valstybės narės
preliminariai moka sumas, būtinas šio straipsnio taikymui užtikrinti.

17 9 S T R A I P S N I S

Komisija, laikydamasi pagal 183 straipsnį priimtų reglamentų nuostatų, biudžetus vykdo savo pačios atsakomybe ir neperžengdama nustatytų asignavimo
ribų.
Reglamentai nustato išsamias taisykles, kuriomis vadovaudamasi kiekviena institucija daro savo išlaidas.
Neviršydama biudžetų, Komisija, laikydamasi apribojimų ir sąlygų, nustatytų pagal 183 straipsnį priimtuose reglamentuose, gali perkelti asignavimus iš
vieno biudžeto skyriaus į kitą arba iš vieno poskyrio į kitą.

18 0 S T R A I P S N I S

Visas kiekvieno biudžeto pajamų ir išlaidų sąskaitas tikrina Audito valdyba, sudaryta iš auditorių, kurių nepriklausomumas nekelia abejonių, iš kurių
tarpo išrenkamas pirmininkas. Taryba vieningai priimtu sprendimu nustato auditorių skaičių. Audito valdybos auditorius ir pirmininką penkeriems metams
vieningai priimtu sprendimu skiria Taryba. Kvalifikuota balsų dauguma Taryba
nustato jų atlyginimą.
Audito, kuris remiasi pateiktais apskaitos dokumentais ir prireikus atliekamas vietoje, tikslas – nustatyti, ar visos pajamos buvo gautos ir visos išlaidos
padarytos teisėtai ir tvarkingai, ir ar finansų valdymas yra patikimas. Pasibaigus
kiekvieniems finansiniams metams, Audito valdyba parengia pranešimą, kuris
tvirtinamas jos narių balsų dauguma.
Kasmet Komisija pateikia Tarybai ir Asamblėjai su kiekvieno biudžeto
vykdymu susijusias praėjusių finansinių metų ataskaitas ir Audito valdybos pranešimą. Komisija savo ruožtu jiems nusiunčia Bendrijos turto ir įsipareigojimų
finansinę ataskaitą.
Taryba kvalifikuota balsų dauguma patvirtina, kad Komisija kiekvieną biudžetą įvykdė. Savo sprendimą ji praneša Asamblėjai.
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181 S T R A I P S N I S

171 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti biudžetai ir sąskaita sudaromi apskaitos vienetais, nustatytais laikantis pagal 183 straipsnį priimtų finansinių reglamentų nuostatų.
172 straipsnyje numatytus finansinius įnašus valstybės narės Bendrijai
moka savo nacionaline valiuta.
Turimi šių įnašų likučiai deponuojami valstybių narių arba jų paskirtų institucijų ižduose. Šie deponuojami likučiai deponavimo dieną išlaiko pariteto vertę pagal pirmojoje pastraipoje minėtą apskaitos vienetą.
Likučiai gali būti investuojami Komisijos ir suinteresuotos valstybės narės
sutartomis sąlygomis.
18 2 S T R A I P S N I S

1. Komisija, pranešusi atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, gali turimas lėšas kurios nors valstybės narės valiuta pakeisti į kitos
valstybės narės valiutą, jei to reikia, kad tokias lėšas būtų galima naudoti šioje
Sutartyje numatytiems tikslams. Komisija kiek galėdama stengiasi tokių keitimų nedaryti, jei ji turi grynųjų pinigų ar likvidaus turto jai reikalinga valiuta.
2. Komisija ryšius su kiekviena valstybe nare palaiko per atitinkamos valstybės paskirtą instituciją. Atlikdama finansines operacijas, ji naudojasi atitinkamos valstybės narės emisijos banko arba kurios nors kitos tos valstybės narės
patvirtintos finansų institucijos paslaugomis.
3. Komisija, prieš galutinai patvirtindama biudžetus, pateikia Tarybai
Bendrijos išlaidų trečiųjų šalių valiuta programą, kurioje nurodo numatomas pajamas ir išlaidas įvairia valiuta.
Šią programą kvalifikuota balsų dauguma tvirtina Taryba. Programa gali
būti keičiama tais pačiais finansiniais metais laikantis tokios pat tvarkos.
4. Valstybės narės aprūpina Komisiją trečiųjų šalių valiuta 3 dalyje numatytoje programoje nurodomoms išlaidoms pagal 172 straipsnyje nustatytą skalę.
Komisijos sukauptos lėšos trečiųjų šalių valiuta pervedamos valstybėms narėms
laikantis tų pačių proporcijų.
5. Komisija gali laisvai naudotis lėšomis trečiųjų šalių valiuta iš paskolų,
kurias ji gavo tose šalyse.
6. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali vieningai nuspręsti visiškai arba iš dalies taikyti Agentūrai arba bendrosioms įmonėms ankstesnėse
straipsnio dalyse nustatytą valiutos keitimo tvarką ir prireikus ją suderinti su jų
veiklos reikalavimais.
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18 3 S T R A I P S N I S

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, vieningai:
a) priima finansinius reglamentus, nurodančius biudžetų, įskaitant Agentūros biudžetą, sudarymo ir vykdymo bei sąskaitų pateikimo ir audito tvarką;
b) nustato būdus ir tvarką, kaip valstybių narių įnašai tampa prieinamais
Komisijai;
c) nustato taisykles, reglamentuojančias įgaliojimus suteikiančių pareigūnų
ir apskaitos pareigūnų atsakomybę bei atitinkamą inspektavimo tvarką.

PE N K TOJI A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
BENDROSIOS NUOSTATOS

18 4 S T R A I P S N I S

Bendrija yra juridinis asmuo.

18 5 S T R A I P S N I S

Kiekvienoje valstybėje narėje Bendrija naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal jų įstatymus; ji gali įsigyti kilnojamąjį ir
nekilnojamąjį turtą bei juo disponuoti ir būti šalimi teismo procese. Šiuo tikslu
Bendrijai atstovauja Komisija.

18 6 S T R A I P S N I S

Taryba, bendradarbiaudama su Komisija ir pasikonsultavusi su kitomis suinteresuotomis institucijomis, vieningai patvirtina Bendrijos pareigūnų tarnybos
nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.
Praėjus ketveriems metams nuo šios Sutarties įsigaliojimo, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su kitomis suinteresuotomis institucijomis, gali kvalifikuota balsų dauguma pakeisti šiuos tarnybos nuostatus ir
įdarbinimo sąlygas.

24 0

187 S T R A I P S N I S

Komisija, laikydamasi pagal šios Sutarties nuostatas Tarybos nustatytų apribojimų ir sąlygų, gali rinkti bet kokią informaciją ir daryti bet kokį patikrinimą, reikalingą jai patikėtoms užduotims atlikti.
18 8 S T R A I P S N I S

Bendrijos sutartinę atsakomybę reglamentuoja atitinkamai sutarčiai taikoma teisė.
Deliktinės atsakomybės atveju Bendrija pagal bendrus valstybių narių įstatymams būdingus principus atlygina bet kokią žalą, kurią, atlikdami savo pareigas, padaro jos institucijos ar jų tarnautojai. Asmeninę jos tarnautojų atsakomybę Bendrijai reglamentuoja nuostatos, numatytos jiems taikomuose tarnybos
nuostatuose arba įdarbinimo sąlygose.
18 9 S T R A I P S N I S

Bendrijos institucijų būstinės vieta nustatoma bendru valstybių narių vyriausybių sutarimu.
19 0 ST R A I PSN IS

Kalbų vartojimą Bendrijos institucijose reglamentuojančias taisykles, nepažeisdama Teisingumo Teismo darbo reglamento nuostatų, vieningai nustato
Taryba.
191 ST R A I PSN IS

Valstybių narių teritorijose Bendrija atskirame Protokole nustatytomis sąlygomis naudojasi privilegijomis ir imunitetais, kurie yra būtini jos uždaviniams
atlikti.
192 ST R A I PSN IS

Valstybės narės imasi visų reikalingų bendro ar specialaus pobūdžio priemonių, kad užtikrintų, jog būtų vykdomos šioje Sutartyje nustatytos ar iš veiks-
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mų, kurių ėmėsi Bendrijos institucijos, kylančios pareigos. Jos padeda įgyvendinti Bendrijos uždavinius.
Valstybės narės susilaiko nuo bet kokių veiksmų, galinčių trukdyti pasiekti
šios Sutarties tikslų.
193 ST R A I PSN IS

Valstybės narės įsipareigoja ginčų dėl šios Sutarties aiškinimo ar taikymo
nespręsti kitais būdais, nei nustatyta šioje Sutartyje.
19 4 ST R A I PSN IS

1. Bendrijos institucijų nariai, komitetų nariai, Bendrijos pareigūnai ir kiti
tarnautojai, taip pat visi kiti asmenys, kurie dėl savo pareigų arba viešų ar privačių ryšių su Bendrijos institucijomis ar įrenginiais arba su bendrosiomis įmonėmis yra įpareigojami rinkti arba gauti pranešimus apie faktus, informaciją, žinias,
dokumentus ar objektus, kuriems yra taikoma slaptumo sistema pagal valstybės
narės ar Bendrijos institucijos priimtas nuostatas, neturi teisės atskleisti tokios
informacijos neįgaliotiems asmenims ar plačiajai visuomenei net ir jų pareigoms
ar minėtiesiems ryšiams pasibaigus.
Kiekviena valstybė narė bet kokį šios pareigos pažeidimą aiškina kaip
veiksmą, pažeidžiantį valstybės narės slaptumo taisykles ir patenkantį tiek bylos
esmės, tiek jurisdikcijos atžvilgiu į valstybės narės įstatymų dėl veiksmų, pažeidžiančių valstybės saugumą, ar dėl profesinių paslapčių atskleidimo taikymo
sritį. Tokia valstybė narė, gavusi bet kurios suinteresuotos valstybės narės ar
Komisijos prašymą, patraukia atsakomybėn visus tokį pažeidimą padariusius ir
jos jurisdikcijai priklausančius pažeidėjus.
2. Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai apie visas nuostatas, jos teritorijoje reglamentuojančias informacijos, žinių, dokumentų ir objektų, kuriems
taikoma ši Sutartis, klasifikavimą ir slaptumą.
Komisija užtikrina, kad apie minėtąsias nuostatas būtų pranešta kitoms
valstybėms narėms.
Kiekviena valstybė narė imasi visų reikiamų priemonių, kad palengvintų
palaipsniui sukurti kuo vienodesnę ir visapusiškesnę slaptumo sistemą. Komisija,
pasikonsultavusi su suinteresuotomis valstybėmis narėmis, gali tuo tikslu teikti
rekomendacijas.
3. Bendrijos institucijos, jų įrenginiai ir bendrosios įmonės turi taikyti slaptumo sistemos taisykles, galiojančias toje teritorijoje, kurioje jos yra įsikūrusios.
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4. Visos kitos institucijos ir kiekviena kita valstybė narė pripažįsta Bendrijos
institucijos ar valstybės narės suteiktą leidimą asmeniui, besiverčiančiam veikla
šios Sutarties reglamentuojamoje srityje, naudotis faktais, informacija, dokumentais ar patekti į objektus, kuriuos apima šios Sutarties nuostatos bei kuriems
taikoma slaptumo sistema.
5. Šio straipsnio nuostatos netrukdo taikyti specialių nuostatų, kurias numato valstybės narės ir trečiosios valstybės arba tarptautinės organizacijos sudaryti susitarimai.
195 ST R A I PSN IS

Bendrijos institucijos, Agentūra ir bendrosios įmonės, taikydamos šią Sutartį laikosi naudojimosi rūdomis, žaliavomis ir specialiosiomis skiliosiomis medžiagomis sąlygų, nustatytų nacionalinėse taisyklėse ir teisės aktuose, parengtuose viešosios tvarkos ar visuomenės sveikatos tikslais.
19 6 ST R A I PSN IS

Šioje Sutartyje, išskyrus tuos atvejus, kai numatyta kitaip:
a) „asmuo“ – tai bet koks fizinis asmuo, kuris visą ar dalį savo veiklos vykdo valstybių narių teritorijoje šios Sutarties atitinkamame skyriuje nurodytoje
srityje;
b) „įmonė“ – tai bet kokia įmonė ar institucija, kuri visą ar dalį savo veiklos
vykdo valstybių narių teritorijoje šios Sutarties atitinkamame skyriuje nurodytoje srityje, nepaisant jos teisinio statuso ir, ar ji yra viešoji ar privati;
197 ST R A I PSN IS

Šioje Sutartyje:
1. „Specialiosios skiliosios medžiagos“ – tai plutonis 239; uranas 233; uranu 235 arba uranu 233 prisodrintas uranas; bet kuri kita medžiaga, kurioje yra
vienas ar keli minėti izotopai, bei tokios kitos skiliosios medžiagos, kurias, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma nustato Taryba; tačiau
sąvoka „specialiosios skiliosios medžiagos“ neapima žaliavų;
2. „Uranu 235 arba uranu 233 prisodrintas uranas“ – tai uranas, kuriame
urano 235 arba urano 233, arba abiejų šių izotopų kiekis yra toks, kad šių dviejų
izotopų sumos ir urano 238 izotopo perteklinis santykis yra didesnis už gamtoje
pasitaikantį 235 ir 238 izotopų santykį;
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3. „Žaliavos“ – tai uranas, kuriame yra gamtoje pasitaikantis izotopų junginys; uranas, kurio kiekis urane 235 yra mažesnis nei įprasta; toris; bet kuri iš
minėtųjų medžiagų metalo, lydinio, cheminio junginio arba koncentrato forma;
bet kuri kita medžiaga, į kurią įeina vienas ar daugiau minėtųjų elementų tokios
koncentracijos, kokią, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma nustato Taryba;
4. „Rūdos“ – tai bet kokia rūda, kurioje yra medžiagų, kurių vidutinę koncentraciją, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma nustato
Taryba, kurias atitinkamai chemiškai ar fiziškai apdorojus gali būti gaunamos
pirmiau apibūdintos žaliavos.

19 8 ST R A I PSN IS

Išskyrus atvejus, kai numatyta kitaip, Sutartis taikoma europinėms valstybių narių teritorijoms bei jų jurisdikcijai priklausančioms neeuropinėms teritorijoms.
Šios Sutarties nuostatos taikomos Europos teritorijoms, už kurių išorės
santykius atsako kuri nors valstybė narė.

19 9 ST R A I PSN IS

Komisija užtikrina, kad būtų palaikomi tinkami ryšiai su Jungtinių Tautų,
jų specializuotų agentūrų ir Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos
organais.
Ji taip pat rūpinasi tinkamais ryšiais su visomis tarptautinėmis organizacijomis.

200 STR AIPSNIS

Bendrija visais tinkamais būdais bendradarbiauja su Europos Taryba.

201 ST R A IPSN IS

Bendrija su Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija užmezga
glaudų bendradarbiavimą, kuris detaliau nustatomas bendru sutarimu.
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202 STR AIPSNIS

Šios Sutarties nuostatos nekliudo egzistuoti regioninėms sąjungoms tarp
Belgijos ir Liuksemburgo ar tarp Belgijos, Liuksemburgo ir Nyderlandų arba joms
kurti, jei šių regioninių sąjungų tikslų negalima pasiekti taikant šią Sutartį.
203 STR AIPSNIS

Jei pasirodytų, kad vienam iš Bendrijos tikslų pasiekti reikia imtis Bendrijos
veiksmų, kuriems ši Sutartis nenumato reikalingų įgaliojimų, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Asamblėja, vieningai priimtu
sprendimu imasi reikiamų priemonių.
204 STR AIPSNIS

Kiekvienos valstybės narės vyriausybė ar Komisija gali teikti Tarybai pasiūlymus dėl šios Sutarties pakeitimo.
Jei Taryba, pasikonsultavusi su Asamblėja, o prireikus – ir su Komisija,
pateikia teigiamą nuomonę dėl valstybių narių vyriausybių atstovų konferencijos
sušaukimo, konferenciją šios Sutarties pakeitimams bendru sutarimu nustatyti
sušaukia Tarybos pirmininkas.
Pakeitimai įsigalioja visoms valstybėms narėms ratifikavus juos pagal savo
atitinkamas konstitucines nuostatas.
205 STR AIPSNIS

Kiekviena Europos valstybė gali pareikšti norą tapti Bendrijos nare. Savo
paraišką ji pateikia Tarybai, kuri, gavusi Komisijos nuomonę, sprendžia vieningai.
Priėmimo sąlygos ir šios Sutarties pritaikomosios pataisos, reikalingos tokiam priėmimui, nustatomos valstybių narių ir paraišką pateikusios valstybės
susitarimu. Šis susitarimas pateikiamas visoms susitariančioms valstybėms ratifikuoti pagal jų atitinkamas konstitucines nuostatas.
206 STR AIPSNIS

Bendrija su trečiąja valstybe, valstybių sąjunga ar tarptautine organizacija
gali sudaryti susitarimus steigti asociaciją, numatančią abipuses teises ir pareigas, bendrą veiklą ir specialią tvarką.
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Tokius susitarimus, pasikonsultavusi su Asamblėja, vieningai priimtu sprendimu sudaro Taryba.
Kai dėl tokių susitarimų reikia keisti šią Sutartį, tokie pakeitimai pirma
turi būti priimti 204 straipsnyje nustatyta tvarka.
207 STR A IPSNIS

Bendru valstybių narių sutarimu prie šios Sutarties pridedami protokolai
sudaro neatskiriamą šios Sutarties dalį.
208 STR AIPSNIS

Ši Sutartis sudaroma neribotam laikui.

ŠEŠTOJI A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
PR ADINIO L AIKOTARPIO NUOSTATOS
I SKIRSNIS
INSTITUCIJŲ STEIGIMAS

209 STR AIPSNIS

Taryba susirenka per vieną mėnesį po šios Sutarties įsigaliojimo.
210 ST R A I PSN IS

Taryba imasi visų būtinų priemonių Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui įkurti per tris mėnesius nuo pirmojo Tarybos posėdžio.
2 11 S T R A I P S N I S

Asamblėja Tarybos pirmininko šaukimu susirenka per du mėnesius nuo
pirmojo Tarybos posėdžio savo biurui išsirinkti ir Darbo tvarkos taisyklėms parengti. Kol biuras išrenkamas, Asamblėjai pirmininkauja vyriausias jos narys.
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212 ST R A I PSN IS

Teisingumo Teismas pradeda vykdyti savo funkcijas iškart, kai tik paskiriami jo nariai. Jo pirmasis pirmininkas išrenkamas trejiems metams tomis pačiomis sąlygomis kaip ir jo nariai.
Pradėjęs vykdyti savo funkcijas, Teisingumo Teismas per tris mėnesius parengia savo Darbo reglamentą.
Teisingumo Teismas negali priimti ieškinių, kol nepaskelbiamas jo Darbo
reglamentas. Laikas, nustatytas pateikti ieškiniui, skaičiuojamas tik nuo šio paskelbimo dienos.
Teisingumo Teismo pirmininkas nuo paskyrimo dienos pradeda vykdyti
šios Sutarties jam suteiktus įgaliojimus.

213 ST R A I PSN IS

Komisija savo funkcijas pradeda vykdyti ir šios Sutarties jai patikėtą atsakomybę prisiima iškart, kai paskiriami jos nariai.
Pradėjusi vykdyti savo funkcijas, Komisija pradeda tyrimus ir užmezga ryšius su valstybėmis narėmis, įmonėmis, darbuotojais ir vartotojais, reikalingus
bendrai branduolinės pramonės Bendrijoje apžvalgai rengti. Per šešis mėnesius
Komisija tuo klausimu Asamblėjai pateikia pranešimą.

214 S T R A I P S N I S

1. Pirmieji finansiniai metai prasideda šios Sutarties įsigaliojimo dieną ir
baigiasi gruodžio 31 d. Tačiau jei ši Sutartis įsigalioja antroje metų pusėje, pirmieji finansiniai metai trunka iki kitų metų gruodžio 31 d.
2. Kol bus sudaryti pirmųjų finansinių metų biudžetai, valstybės narės
Bendrijai moka beprocentes avansines sumas, kurios atskaitomos iš jų finansinių
įnašų į minėtų biudžetų vykdymą.
3. Kol bus patvirtinti 186 straipsnyje numatyti Bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, kiekviena institucija samdo
jai reikiamą personalą ir tam tikslui sudaro terminuotas darbo sutartis.
Kiekviena institucija kartu su Taryba nagrinėja klausimus, susijusius su
etatų skaičiumi, atlyginimu ir pareigų paskirstymu.
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II SKIRSNIS
NUOSTATOS DĖL PR ADINIO SUTARTIES TAIKYMO

215 S T R A I P SN I S

1. Sutarties V priede nurodyta pradinė mokslinių tyrimų ir mokymo programa, kurios išlaidos, nebent Taryba vieningai priimtų kitokį sprendimą, neturi
viršyti 215 milijonų EMS apskaitos vienetų, įgyvendinama per penkerius metus
po šios Sutarties įsigaliojimo.
2. Šiai programai vykdyti reikalingos išlaidos, suskirstytos pagal pagrindines sritis, kaip pavyzdys yra nurodytos V priede.
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali
keisti minėtąją programą.

216 S T R A I P S N I S

Per vienerius metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo Komisija pateikia
Tarybai pasiūlymus, kaip 9 straipsnyje nurodyta universiteto statusą turinti institucija turi veikti.

2 17 S T R A I P S N I S

Per šešis mėnesius nuo šios Sutarties įsigaliojimo Taryba priima 24 straipsnyje numatytus saugumo reglamentus dėl informacijos platinimui taikomų slaptumo lygmenų.

218 S T R A I P S N I S

Pagrindiniai standartai nustatomi per vienerius metus nuo šios Sutarties
įsigaliojimo laikantis 31 straipsnio nuostatų.

219 ST R A I PSN IS

Per tris mėnesius nuo šios Sutarties įsigaliojimo laikantis 33 straipsnio
nuostatų valstybės narės praneša Komisijai apie įstatymų ir kitų teisės aktų

248

nuostatas, kuriomis valstybių narių teritorijose siekiama užtikrinti plačiosios visuomenės ir darbuotojų sveikatos apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės
keliamo pavojaus.
220 STR AIPSNIS

Komisijos pasiūlymai dėl Agentūros įstatų, numatytų 54 straipsnyje, pateikiami Tarybai per tris mėnesius nuo šios Sutarties įsigaliojimo.

III SKIRSNIS
PEREINAMOJO L AIKOTARPIO NUOSTATOS

221 ST R A I PSN IS

Patentams, laikinai saugomoms patentų teisėms bei naudingiesiems modeliams, taip pat patento paraiškoms ir naudingojo modelio paraiškoms, egzistavusiems prieš įsigaliojant šiai Sutarčiai, 14–23 straipsnių bei 25–28 straipsnių
nuostatos taikomos laikantis toliau nurodytų sąlygų:
1. Nustatant 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį, savininko naudai
atsižvelgiama į naują padėtį, susidariusią dėl šios Sutarties įsigaliojimo.
2. Tais atvejais, kai iki šios Sutarties įsigaliojimo dienos yra pasibaigęs vienas arba abu iš 16 straipsnyje nurodytų trijų ir aštuoniolikos mėnesių laikotarpių, nuo tos dienos skiriamas papildomas šešių mėnesių laikotarpis pranešti apie
išradimus, kurie nėra slapti.
Tais atvejais, kai tą dieną bet kuris arba abu iš minėtų laikotarpių dar nėra
pasibaigę, jie pratęsiami šešiais mėnesiais skaičiuojant nuo anksčiau nustatytos
jų pasibaigimo datos.
3. Tokios pat nuostatos taikomos ir pranešimams apie slaptus išradimus
pagal 16 straipsnio ir 25 straipsnio 1 dalies nuostatas; tačiau tokiais atvejais 24
straipsnyje nurodyti saugumo reglamentai įsigalioja nuo naujo laikotarpio pradžios arba tuo metu galiojančio laikotarpio pratęsimo dienos.

222 STR AIPSNIS

Laikotarpiu, kuris tęsiasi nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos iki Komisijos
nustatytos dienos, kurią Agentūra pradeda vykdyti savo pareigas, susitarimai ir
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sutartys dėl rūdų, žaliavų arba specialiųjų skiliųjų medžiagų tiekimo gali būti
sudaromi arba atnaujinami tik gavus išankstinį Komisijos patvirtinimą.
Komisija atsisako patvirtinti sudaromus ar pratęsiamus susitarimus ar sutartis, jei, jos manymu, jie kliudytų įgyvendinti šią Sutartį. Komisijos pritarimas
gali ypač priklausyti nuo to, ar į susitarimus ar sutartis yra įtraukti straipsniai,
suteikiantys teisę Agentūrai dalyvauti juos vykdant.

223 STR AIPSNIS

Nukrypstant nuo 60 straipsnio nuostatų, valstybės narės teritorijoje įrengtiems reaktoriams, kurie gali pasiekti kritinę būklę prieš pasibaigiant septynerių
metų laikotarpiui nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos, ne ilgesniam nei dešimties metų laikotarpiui nuo tos dienos, kad būtų atsižvelgta į jau pradėtus
darbus ir tyrimus, suteikiama pirmenybės teisė, kuria gali būti naudojamasi tiek
tiekiant rūdas arba žaliavas iš tos valstybės teritorijos, tiek tiekiant žaliavas arba
specialias skiliąsias medžiagas, kurioms taikomas dvišalis susitarimas, sudarytas
prieš įsigaliojant šiai Sutarčiai, apie kurį buvo pranešta Komisijai laikantis 105
straipsnio nuostatų.
Minėtu dešimties metų laikotarpiu tokia pati pirmenybės teisė suteikiama
ir visoms izotopų atskyrimo gamykloms, nepaisant to, ar jos turi bendrosios įmonės statusą, pradedančioms veikti valstybės narės teritorijoje prieš pasibaigiant
septynerių metų laikotarpiui nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos.
Komisijai nustačius, kad naudojimosi pirmenybės teise sąlygos įvykdytos,
Agentūra sudaro atitinkamas sutartis.

BA IGI A MOSIOS N UOSTATOS
224 ST R A I PSN IS

Aukštosios Susitariančios Šalys šią Sutartį ratifikuoja pagal savo atitinkamas konstitucines nuostatas. Ratifikavimo dokumentai deponuojami Italijos
Respublikos Vyriausybei.
Ši Sutartis įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po to, kai ratifikavimo dokumentus deponuoja paskutinė valstybė signatarė. Tačiau jei dokumentai deponuojami likus mažiau kaip penkiolikai dienų iki kito mėnesio pradžios, Sutartis
įsigalioja pirmą antrojo po deponavimo mėnesio dieną.
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225 STR AIPSNIS

Ši vienu originaliu egzemplioriumi sudaryta Sutartis, kurios visi keturi
tekstai italų, olandų, prancūzų ir vokiečių kalbomis yra autentiški, deponuojama
Italijos Respublikos Vyriausybės archyvuose, o Italijos Respublikos Vyriausybė
patvirtintą Sutarties kopiją perduoda kitų valstybių signatarių vyriausybėms.
TA I PA L I U DY DA M I , šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji at-

stovai.
Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų kovo dvidešimt penktą dieną Romoje.

P. H . SPA A K
A DE N AU E R
PI N E AU
A N T ON IO SE GN I
BE C H
J. LU NS

J. C H . SN OY E T D’OPPEU R S
H A LLSTEIN
M . FAU R E
GA E TA N O M A RT I N O
L A M BE R T SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N

I PR IE DA S
ŠIOS SUTARTIES 4 STR AIPSNYJE NURODYTOS
BR ANDUOLINĖS ENERGIJOS TYRIMŲ SRITYS

I. ŽALIAVOS

1. Pirminių medžiagų (urano, torio ir kitų branduolinės energijos srityje
ypač svarbių medžiagų) paieškos ir kasimo būdai.
2. Šių medžiagų koncentravimo ir konversijos į techniškai grynus junginius
būdai.
3. Šių techniškai grynų junginių konversijos į junginius ir metalus, kuriuos
galima naudoti branduoliniuose reaktoriuose, būdai.
4. Minėtųjų junginių ir metalų, taip pat gryno ar sumaišyto su tokiais junginiais ar metalais plutonio, urano 235 arba urano 233 konversijos ir perdirbimo
į kuro elementus chemijos, keramikos ar metalurgijos pramonėje būdai.
5. Tokių branduolinio kuro elementų apsaugos nuo korozijos ar erozijos dėl
išorinių veiksnių poveikio būdai.
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6. Branduolinės energijos srityje naudojamų kitų specialiųjų medžiagų gamybos, gryninimo, perdirbimo ir išsaugojimo būdai, taikomi visų pirma:
a) lėtikliams, tokiems kaip sunkusis vanduo, grafitas, kurį galima naudoti
branduoliniuose reaktoriuose, berilis ir berilio oksidas;
b) konstrukcinėms medžiagoms, tokioms kaip cirkoniui (be hafnio priemaišų), niobiui, lantanui, titanui, beriliui, taip pat jų oksidams, karbidams ir
kitiems junginiams, kurie gali būti naudojami branduolinės energijos srityje;
c) aušalams, tokiems kaip heliui, organiniams skysčiams, natriui, natrio ir
kalio lydiniams, bismutui, švinui ir bismuto lydiniams.
7. Izotopų atskyrimo būdai:
a) urano;
b) medžiagų sveriamais kiekiais, kuriuos galima panaudoti branduolinės
energijos gamybai: ličio 6, ličio 7, azoto 15 ir boro 10;
c) moksliniams tyrimams mažais kiekiais naudojamų izotopų.

II. TAIKOMOJI FIZIK A BR ANDUOLINĖS ENERGIJOS SRITYJE

1. Taikomoji teorinė fizika:
a) mažai energijos išskiriančios branduolinės reakcijos, ypač neutronų sukeltos reakcijos;
b) branduolių skilimas;
c) jonizuojančiosios spinduliuotės ir fotonų sąveika su medžiaga;
d) kietojo kūno teorija;
e) branduolių sintezės tyrimai, visų pirma elektromagnetinių jėgų veikiamos jonizuotos plazmos savybių kitimo ir ypač aukštų temperatūrų termodinamikos tyrimai.
2. Taikomoji eksperimentinė fizika:
a) sritys, nurodytos prieš tai išdėstytoje 1 dalyje;
b) branduolinei energetikai svarbių transuraninių elementų savybių tyrimas.
3. Reaktoriaus apskaičiavimai:
a) teorinė makroskopinių neutronų fizika;
b) eksperimentiniai neutronų matavimai; eksponentiniai ir kritiniai bandymai;
c) termodinaminiai ir medžiagų atsparumo apskaičiavimai;
d) atitinkami bandomieji matavimai;
e) reaktorių kinetika, reaktorių kontrolės problemos ir atitinkami bandymai;
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f) radiacinės saugos apskaičiavimai ir atitinkami bandymai.

III. REAKTORIŲ FIZIKINĖ CHEMIJA

1. Reaktoriuose naudojamų medžiagų fizikinės ir cheminės struktūros pakitimų ir jų techninių savybių kitimo dėl toliau išvardytų priežasčių tyrimas:
a) veikiant šilumai,
b) dėl agentų, su kuriais medžiagos sąveikauja, pobūdžio,
c) veikiant mechaniniams veiksniams.
2. Skilimo ir kitų apšvitinimo sukeliamų procesų tyrimas:
a) kuro elementuose,
b) konstrukcinėse medžiagose ir aušaluose,
c) lėtikliuose.
3. Analitinės chemijos ir analitinės fizikinės chemijos taikymas reaktoriaus
komponentams.
4. Homogeninių reaktorių fizikinė chemija: radiochemija, korozija.

IV. R ADIOAKTY VIŲJŲ MEDŽIAGŲ APDOROJIMAS

1. Plutonio ir urano 233 išgavimo iš apšvitinto kuro būdai ir urano bei torio
utilizavimo galimybės.
2. Plutonio chemija ir metalurgija.
3. Kitų transuraninių elementų išgavimo būdai ir jų chemija.
4. Naudingųjų radioaktyviųjų izotopų išgavimo metodai ir jų chemija:
a) skilimo produktų,
b) radioaktyviųjų izotopų, gautų apšvitinimo būdu.
5. Nebetinkamų naudoti radioaktyviųjų atliekų koncentravimas ir saugojimas.

V. R ADIOAKTY VIŲJŲ IZOTOPŲ PANAUDOJIMAS

Radioaktyviųjų izotopų kaip aktyviųjų elementų arba indikatorių panaudojimas:
a) pramonėje ir moksle,
b) medicinoje ir biologijoje,
c) žemės ūkyje.
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VI. KENKSMINGO SPINDULIUOTĖS POVEIKIO GY VIESIEMS
ORGANIZMAMS TYRIMAS

1. Kenksmingos spinduliuotės nustatymo ir matavimo tyrimas.
2. Deramų prevencinių bei apsaugos priemonių ir reikiamų apsaugos standartų tyrimas.
3. Spinduliuotės sukeltų padarinių gydymo tyrinėjimas.

VII. ĮR ANGA

Tyrimai, susiję su įrangos, specialiai skirtos ne tik reaktoriams, bet ir pramoniniams ar mokslinių tyrimų įrenginiams, reikalingiems pirmiau išvardytiems
moksliniams tyrimams, konstravimu ir tobulinimu. Galimi pavyzdžiai:
1. Mechaninė įranga:
a) specialiųjų skysčių siurbliai,
b) šilumokaičiai,
c) branduolinės fizikos tyrimams naudojami aparatai, tokie kaip neutronų
greičio selektoriai,
d) nuotolinio valdymo įranga.
2. Elektros įranga:
a) spinduliuotės nustatymo ir matavimo prietaisai, naudojami visų pirma:
– mineralų paieškoms,
– moksliniams ir techniniams tyrimams,
– reaktoriaus valdymui,
– sveikatos ir saugos srityje;
b) reaktoriaus valdymo įranga;
c) nedidelės energijos (iki 10 MeV) dalelių greitintuvai.
VIII. ENERGIJOS GAMYBOS EKONOMINIAI ASPEKTAI

1. Teoriniai ir bandomieji įvairių reaktorių tipų lyginamieji tyrimai.
2. Kuro ciklų techniniai ir ekonominiai tyrimai.

II PR IE DA S
ŠIOS SUTARTIES 41 STR AIPSNYJE NURODYTOS PR AMONINĖS
VEIKLOS RŪŠYS

1. Urano ir torio rūdos kasyba.
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2. Šių rūdų sodrinimas.
3. Cheminis urano ir torio koncentratų apdorojimas ir gryninimas.
4. Bet kokio pavidalo branduolinio kuro gamyba.
5. Branduolinio kuro elementų gamyba.
6. Urano heksafluorido gamyba.
7. Prisodrinto urano gamyba.
8. Apšvitinto branduolinio kuro apdorojimas siekiant atskirti visas jame
esančias medžiagas ar dalį jų.
9. Reaktorių lėtiklių gamyba.
10. Cirkonio be hafnio priemaišų arba cirkonio junginių be hafnio priemaišų gamyba.
11. Visų tipų branduoliniai reaktoriai, naudojami visiems tikslams.
12. Pramoninio radioaktyviųjų atliekų apdorojimo įrenginiai, įkurti prie
vieno ar kelių šiame sąraše nurodytų įrenginių.
13. Pusiau pramoniniai įrenginiai, skirti parengiamiesiems gamyklų, vykdysiančių 3–10 punktuose nurodytą veiklą, statybos darbams.

III PR IE DA S
LENGVATOS, KURIOS GALI BŪTI SUTEIKTOS
BENDROSIOMS ĮMONĖMS PAGAL ŠIOS SUTARTIES
48 STR AIPSNIO NUOSTATAS

1. a) Pripažįstama, kad nekilnojamojo turto, reikalingo bendrosioms įmonėms steigti, įgijimas pagal nacionalinius įstatymus atitinka visuomenės poreikius.
b) Nacionalinės teisės nuostatų, numatančių priverstinį įgijimą visuomenės poreikiams, taikymas, kad nekilnojamasis turtas būtų įgytas tais atvejais, kai
nebuvo pasiekta draugiško susitarimo.
2. Teisė pagal 17–23 straipsnių nuostatas gauti licencijas arbitražo arba priverstine tvarka.
3. Atleidimas nuo visų mokesčių bei rinkliavų steigiant bendrąsias įmones
ir nuo visų mokesčių kapitalo įnašams.
4. Atleidimas nuo visų mokesčių bei rinkliavų, mokamų įsigijus nekilnojamąjį turtą, ir nuo visų registracijos ir žyminių mokesčių.
5. Atleidimas nuo visų tiesioginių mokesčių, kurie bet kuriuo kitu atveju
galėtų būti taikomi bendrosioms įmonėms, jų nuosavybei, turtui ir pajamoms.
6. Atleidimas nuo visų muitų ir lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų, taip pat nuo visų ekonominio ar fiskalinio pobūdžio importo ir eksporto
draudimų ir apribojimų:
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a) mokslinei ir techninei įrangai, išskyrus statybines medžiagas ir įrangą,
skirtą administraciniams tikslams;
b) medžiagoms, kurios yra arba buvo apdorojamos bendrojoje įmonėje.
7. 182 straipsnio 6 dalyje numatyta valiutų keitimo tvarka.
8. Įvažiavimo į šalį ir gyvenimo joje apribojimų panaikinimas bendrosiose įmonėse dirbantiems valstybių narių piliečiams, jų sutuoktiniams ir išlaikomiems jų šeimos nariams.

I V PR IE DA S
PREKIŲ IR GAMINIŲ, KURIEMS TAIKOMOS IX SKYRIAUS
DĖL BENDROSIOS BR ANDUOLINIŲ MEDŽIAGŲ RINKOS
NUOSTATOS, SĄR AŠAS

A 1 SĄR AŠAS

Urano rūdos, kuriose gamtinio urano koncentracija viršija 5 proc. masės.
Nasturanas, kuriame gamtinio urano koncentracija viršija 5 proc. masės.
Urano oksidas.
Gamtinio urano neorganiniai junginiai, išskyrus urano oksidą ir urano heksafluoridą.
Gamtinio urano organiniai junginiai.
Neapdorotas arba apdorotas gamtinis uranas.
Lydiniai, kuriuose esama plutonio.
Organiniai arba neorganiniai urano, prisodrinto organiniais ar neorganiniais junginiais arba uranu 235, junginiai.
Urano 233 organiniai arba neorganiniai junginiai.
Uranu 233 prisodrintas toris.
Organiniai arba neorganiniai plutonio junginiai.
Plutoniu prisodrintas uranas.
Uranu 235 prisodrintas uranas.
Lydiniai, kuriuose esama uranu 235 arba uranu 233 prisodrinto urano.
Plutonis.
Uranas 233.
Urano heksafluoridas.
Monacitas.
Torio rūdos, kuriose torio koncentracija viršija 20 proc. masės.
Urano torianitas, kuriame torio koncentracija viršija 20 proc.
Neapdorotas arba apdorotas toris.
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Torio oksidas.
Neorganiniai torio, išskyrus torio oksidą, junginiai.
Organiniai torio junginiai.
A 2 SĄR AŠAS

Deuteris ir jo junginiai (įskaitant sunkųjį vandenį), kuriuose deuterio atomų ir paprastojo vandenilio atomų skaičiaus santykis yra didesnis kaip 1:5000.
Sunkusis parafinas, kuriame deuterio atomų ir paprastojo vandenilio atomų skaičiaus santykis yra didesnis kaip 1:5000.
Mišiniai ir tirpalai, kuriuose deuterio atomų ir paprastojo vandenilio atomų skaičiaus santykis yra didesnis kaip 1:5000.
Branduoliniai reaktoriai.
Urano izotopų atskyrimo dujų difuzijos būdu ar kitais būdais įranga.
Įranga, naudojama deuterio, jo junginių (įskaitant sunkųjį vandenį) bei darinių, taip pat mišinių ar tirpalų, kuriuose deuterio atomų ir paprastojo vandenilio atomų skaičiaus santykis yra didesnis kaip 1:5000, gamybai:
– vandens elektrolizės pagrindu veikianti įranga;
– vandens, skysto vandenilio ir kitų medžiagų distiliavimo pagrindu veikianti įranga;
– vandenilio sulfido ir vandens izotopų mainų, vykstant temperatūros kaitai, pagrindu veikianti įranga;
– kitų būdų pagrindu veikianti įranga.
Įranga, specialiai sukurta radioaktyviosioms medžiagoms chemiškai apdoroti:
– apšvitinto kuro atskyrimo įranga:
– taikant cheminius būdus (tirpiklius, nusodinimą, jonų mainus ir pan.);
– taikant fizikinius būdus (frakcinį distiliavimą ir pan.);
– atliekų apdorojimo įranga;
– kuro perdirbimo įranga.
Transporto priemonės, specialiai skirtos ypač radioaktyvioms medžiagoms
gabenti:
– vagonai ir vagonėliai, pritaikyti važiuoti bet kokio pločio bėgiais;
– motoriniai sunkvežimiai;
– motorizuotos atvirosios platformos prekėms pervežti;
– priekabos, puspriekabės ir kitos nemotorizuotos transporto priemonės.
Konteineriai su apsauginiu švino sluoksniu, saugančiu nuo spinduliuotės,
skirti branduolinėms medžiagoms gabenti ir saugoti.
Dirbtiniai radioaktyvieji izotopai ir jų neorganiniai bei organiniai junginiai.
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Nuotolinio valdymo mechaniniai manipuliatoriai, skirti darbui su ypač radioaktyviomis medžiagomis:
– pritvirtinti arba judantys mechaniniai prietaisai, nepritaikyti rankiniam
valdymui.

B SĄR AŠAS

Branduolinių reaktorių komponentai ir dalys.
Ličio rūdos ir koncentratai.
Metalai, kuriuos galima naudoti branduoliniuose reaktoriuose:
– neapdorotas berilis;
– neapdorotas bismutas;
– neapdorotas niobis (kolumbis);
– neapdorotas cirkonis (be hafnio priemaišų);
– neapdorotas litis;
– neapdorotas aliuminis;
– neapdorotas kalcis;
– neapdorotas magnis.
Boro trifluoridas.
Bevandenis vandenilio fluoridas.
Chloro trifluoridas.
Bromo trifluoridas.
Ličio hidroksidas.
Ličio fluoridas.
Ličio chloridas.
Ličio hidridas.
Ličio karbonatas.
Berilio oksidas, kurį galima naudoti branduoliniuose reaktoriuose.
Ugniai atsparūs berilio oksido, kurį galima naudoti branduoliniuose reaktoriuose, luitai.
Kiti ugniai atsparūs berilio oksido, kurį galima naudoti branduoliniuose
reaktoriuose, produktai.
Dirbtinis blokelių arba strypų formos grafitas, kuriame boro koncentracija
yra mažesnė nei viena milijoninė dalis arba lygi jai ir kurio bendrasis mikroskopinis efektyvusis šiluminių neutronų absorbcijos skerspjūvis yra mažesnis nei 5
milibarnai arba lygus jiems.
Dirbtiniu būdu atskirti patvarieji izotopai.
Elektromagnetiniai jonų skirtuvai, įskaitant masių spektrografus ir masių
spektrometrus.
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Įrenginiai, imituojantys reaktoriaus veikimą (specialios analoginės skaičiavimo mašinos).
Nuotolinio valdymo mechaniniai manipuliatoriai:
– rankinio valdymo (t. y. valdomi ranka kaip įrankiai).
Skystojo metalo siurbliai.
Didelio vakuumo siurbliai.
Šilumokaičiai, skirti specialiai atominėms elektrinėms.
Spinduliuotės nustatymo prietaisai (ir jų atsarginės dalys), priklausantys
vienai iš toliau išvardytų rūšių bei specialiai pagaminti arba pritaikytini branduolinei spinduliuotei, tokiai kaip alfa ir beta dalelės, gama spinduliai, neutronai
ir protonai, nustatyti arba matuoti):
– Geigerio skaitikliai ir proporciniai skaitikliai; radiacijos nustatymo arba
matavimo prietaisai, kuriuose naudojami Geigerio ir Miulerio vamzdeliai arba
proporciniai skaitikliai
– jonizacijos kameros;
– prietaisai, kuriuose naudojamos jonizacijos kameros;
– radiacijos nustatymo arba matavimo įranga, naudojama mineralų paieškoms ir reaktoriaus, oro, vandens ir dirvožemio monitoringui;
– neutronų detektoriai, kuriuose naudojamas boras, boro trifluoridas,
vandenilis arba skilioji medžiaga;
– nustatymo arba matavimo prietaisai, kurių konstrukcijoje yra neutronų
detektoriai, kuriuose naudojamas boras, boro trifluoridas, vandenilis arba skilioji
medžiaga;
– scintiliaciniai kristalai, sumontuoti arba įtaisyti po metaliniu aptaisu
(kietieji scintiliatoriai);
– nustatymo arba matavimo prietaisai, kuriuose naudojami skystieji, kietieji arba dujiniai scintiliatoriai;
– stiprintuvai, specialiai skirti branduoliniams matavimams, tarp jų tiesiniai stiprintuvai, pradiniai stiprintuvai, paskirstytieji stiprintuvai ir amplitudiniai impulsų analizatoriai;
– sutapčių prietaisai, naudojami kartu su radiacijos detektoriais;
– elektroskopai ir elektrometrai, įskaitant dozimetrus (tačiau išskyrus
prietaisus mokymo tikslams, paprastus metalo plokštelės elektroskopus, dozimetrus, skirtus naudoti specialiai su medicinine rentgeno aparatūra, bei elektrostatinių matavimų prietaisai);
– prietaisai, kuriais galima išmatuoti mažesnę nei vienas pikoamperas srovę;
– fotodaugintuvų vamzdeliai su fotokatodu, sukuriančiu mažiausiai 10
mikroamperų vienam liumenui srovę, kuriame vidutinis stiprinimas yra didesnis nei 105, taip pat visos kitos teigiamais jonais aktyvuojamų elektroninių daugintuvų rūšys;
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– matuokliai ir elektroniniai integraciniai matuokliai radiacijai nustatyti.
Ciklotronai, Van de Grafo arba Kokrofto ir Voltono elektrostatiniai generatoriai, tiesiniai greitintuvai bei kiti prietaisai, galintys branduolinėms dalelėms
suteikti didesnę nei 1 MeV energiją.
Magnetai, specialiai sukurti ir sukonstruoti naudoti pirmiau minėtuose
prietaisuose ir įrangoje (ciklotronuose ir t. t.).
Greitinimo ir fokusavimo vamzdžiai, naudojami masių spektrometruose ir
masių spektrografuose.
Intensyvūs elektroniniai teigiamų jonų šaltiniai, skirti naudoti kartu su
dalelių greitintuvais, masės spektrometrais ir panašiais prietaisais.
Antiradiacinis lakštinis stiklas:
– lietas arba valcuotas lakštinis stiklas (įskaitant armuotą stiklą arba stiklą padengtu paviršiumi), keturkampio arba stačiakampio formos, šlifuotas arba
poliruotas, tačiau daugiau neapdorotas;
– lietas arba valcuotas lakštinis stiklas (šlifuotas, poliruotas arba šiais būdais neapdorotas), supjaustytas kitokia nei keturkampio ar stačiakampio forma
arba išlenktas ar kitaip apdorotas (pavyzdžiui, nusklembtomis briaunomis ar
graviruotas);
– apsauginis stiklas, taip pat apdirbtas ir pagamintas iš grūdinto stiklo
arba iš dviejų ar daugiau stiklo sluoksnių.
Oro nepraleidžiantys drabužiai, apsaugantys nuo spinduliuotės arba radioaktyviosios taršos, pagaminti:
– iš plastiko;
– iš gumos;
– iš impregnuotos arba su paviršiaus apsaugine danga medžiagos ir skirti:
– vyrams;
– moterims.
Difenilas (kai turimas omenyje aromatinis angliavandenilis C6H5C6H5).
Terfenilas.

V PR IE DA S
ŠIOS SUTARTIES 215 STR AIPSNYJE NURODYTA PR ADINĖ
MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR MOKYMO PROGR AMA

I. JUNGTINIO CENTRO PROGR AMA

1. Laboratorijos, įranga ir infrastruktūra.
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Jungtinį centrą sudaro:
a) bendrosios chemijos, fizikos, elektronikos ir metalurgijos laboratorijos;
b) specialiosios šių sričių laboratorijos:
– branduolių sintezės laboratorija;
– kitų nei urano 235 izotopų atskyrimo laboratorija (joje turi būti įrengtas
didelės skiriamosios gebos elektromagnetinis skirtuvas);
– medžiagų paieškų instrumentų prototipų laboratorija;
– mineralogijos laboratorija;
– radiobiologijos laboratorija;
c) standartų biuras, kurio specializacija – izotopų analizei reikalingi branduoliniai matavimai ir absoliutiniai spinduliuotės ir neutronų absorbcijos matavimai, turintis savo eksperimentinį reaktorių.
2. Dokumentacija, informacija ir mokymas.
Jungtinis centras vykdo plataus masto keitimąsi informacija, ypač šiose
srityse:
– žaliavos: jų paieškų, kasimo, sodrinimo, konversijos, apdorojimo ir kt.
būdai;
– branduolinės energetikos srityje taikoma fizika;
– reaktorių fizikinė chemija;
– radioaktyviųjų medžiagų apdorojimas;
– radioaktyviųjų izotopų panaudojimas.
Jungtinis centras organizuoja specializuotus kursus, visų pirma skirtus
medžiagų paieškų specialistams mokyti ir susijusius su radioaktyviųjų izotopų
panaudojimu.
39 straipsnyje nurodytas sveikatos apsaugos dokumentacijos ir tyrimų skyrius renka reikiamą dokumentaciją ir informaciją.
3. Reaktorių prototipai.
Įsigaliojus šiai Sutarčiai sudaroma ekspertų grupė. Palyginusi valstybių narių
programas ji kuo greičiau pateikia Komisijai atitinkamas rekomendacijas dėl esamų pasirinkimo galimybių toje srityje bei jų įgyvendinimo būdų ir priemonių.
Numatoma pastatyti tris arba keturis mažos galios reaktorių prototipus ir
dalyvauti eksploatuojant tris energetinius reaktorius, pvz., tiekiant jiems kurą
arba lėtiklius.
4. Stipraus neutronų srauto reaktoriai.
Centrui turi būti per trumpiausią įmanomą laiką įrengtas stipraus greitųjų
neutronų srauto reaktorius apšvitinamų medžiagų bandymams vykdyti.
Tuo tikslu iškart po šios Sutarties įsigaliojimo pradedami vykdyti parengiamieji tyrimai.
Stipraus neutronų srauto reaktorius aprūpinamas pakankamai didele erdve bandymams atlikti ir tinkamomis laboratorijomis.
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II. JUNGTINIAM CENTRUI NEPRIKL AUSANČIŲ INSTITUCIJŲ
PAGAL SUTARTIS ATLIEK AMI MOKSLINIAI TYRIMAI

Didelę tiriamojo darbo dalį pagal sutartis atlieka kitos nei Jungtinis centras institucijos laikantis 10 straipsnio nuostatų. Gali būti sudaromos toliau išvardytų formų sutartys:
1. Tyrimai, papildantys Jungtinio centro atliekamus tyrimus, atliekami
branduolių sintezės, kitų nei urano 235 izotopų atskyrimo, chemijos, fizikos,
elektronikos, metalurgijos ir radiobiologijos srityse.
2. Kol pradės veikti planuojamas medžiagų bandymo reaktorius, Centras
gali nuomoti patalpas bandymams valstybių narių stipraus neutronų srauto reaktoriuose.
3. Centras gali naudotis bendrųjų įmonių specializuotomis įstaigomis, kurios turi būti įkurtos laikantis V skyriaus nuostatų, pagal sutartis pavesdamas
joms atlikti tam tikrus bendro mokslinio pobūdžio tyrimus.

TYRIMŲ IR MOKYMO PROGR AMAI V YKDYTI REIK ALINGŲ
IŠL AIDŲ STRUKTŪR A PAGAL PAGRINDINES VEIKLOS SRITIS
(milijonai EMS apskaitos vienetų)

Įranga
I. JUNGTINIS CENTRAS
1. Laboratorijos, įranga ir infrastruktūra:
a) Bendrosios chemijos, fizikos, elektronikos ir
metalurgijos laboratorijos
b) Specialiosios laboratorijos:
– branduolių sintezės
– izotopų atskyrimo (išskyrus U 235 izotopus)
– paieškos ir mineralogijos
c) Centrinis branduolinių matavimų biuras
d) Kita centro ir jo padalinių įranga
e) Infrastruktūra

3,5
2
1
3
8
8,5

2. Dokumentacija, informacija ir mokymas

38
1

1
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Sąmata maždaug 1000 darbuotojų.

Veikla1

Įranga ir (arba)
veikla

Iš viso

12
1. metais 1,3
2. metais 4,3
3. metais 6,5
4. metais 7,4
5. metais 8,5

28
1. metais 0,6
2. metais 1,6
3. metais 1,6
4. metais 1,6
5. metais 1,6
7

66

8

3. Reaktorių prototipai:
Ekspertų grupė reaktoriaus prototipui
išrinkti
Programa

1. metais 0,7
59,32
60

4. Stipraus neutronų srauto reaktorius:
Reaktorius
Laboratorija
Įrangos keitimas

15
6
3
24

4. metais 5,2
5. metais 5,2
10,4

II. TYRIMAI, ATLIEKAMI PAGAL SUTARTIS KITŲ NEI CENTRAS INSITITUCIJŲ
1. Centro veiklą papildantys darbai:
a) Chemija, fizika, elektronika, metalurgija
b) Branduolių sintezė
c) Izotopų atskyrimas (išskyrus U 235
izotopus)
d) Radiobiologija
2. Patalpų nuoma valstybių narių stipraus
neutronų srauto reaktoriuose
3. Tyrimai, atliekami bendrosiose įmonėse

34,4

25
7,5
1
3,1
6
4
46,6

46,6
215

IŠ VISO

II.2 PROTOKOL A S
DĖL EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS STEIGIMO
SUTARTIES TAIKYMO NYDERL ANDŲ K AR ALYSTĖS
NEEUROPINĖMS DALIMS

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS,
SI E K DA MOS Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties

pasirašymo metu apibrėžti šios Sutarties 198 straipsnio nuostatų taikymo sritį
Nyderlandų Karalystės atžvilgiu,
SUSI TA R Ė dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie šios Sutarties:
Nyderlandų Karalystės Vyriausybė dėl Karalystės konstitucinės struktūros, sudarytos pagal 1954 m. gruodžio 29 d. Statutą, turi teisę išimties iš 198
straipsnio tvarka ratifikuoti šią Sutartį visos Nyderlandų Karalystės vardu arba
Nyderlandų Karalystės Europoje ir Nyderlandų Naujosios Gvinėjos vardu. Tuo
atveju, jei Sutartis ratifikuojama tik Nyderlandų Karalystės Europoje ir Nyderlandų
Naujosios Gvinėjos vardu, Nyderlandų Karalystės Vyriausybė, apie tai pranešda2

Dalis šios sumos gali būti skirta kitų institucijų nei Centras pagal sutartis vykdomiems darbams.
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ma ratifikavimo dokumentus deponuojančiai Italijos Respublikos Vyriausybei, gali
bet kuriuo metu paskelbti, jog ši Sutartis yra taip pat taikoma arba Surinamui,
arba Nyderlandų Antilams, arba ir Surinamui, ir Nyderlandų Antilams.
Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų kovo dvidešimt penktą dieną Romoje.
P. H . SPA A K
A DE N AU E R
PI N E AU
A N T ON IO SE GN I
BE C H
J. LU NS

J. C H . SN OY E T D’OPPEU R S
H A LLSTEIN
M . FAU R E
GA E TA N O M A R T I N O
L A M BE R T SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N

PROTOKOL A S
DĖL PRIVILEGIJŲ IR IMUNITETŲ

EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS STEIGIMO SUTARTIES
AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS,
AT SI Ž V E L GDA MOS į tai, kad pagal šios Sutarties 191 straipsnį Bendrija

valstybių narių teritorijose naudojasi privilegijomis ir imunitetais, kurie yra būtini jos uždaviniams atlikti atskirame protokole nustatytomis sąlygomis,
PA SK Y R Ė savo įgaliotaisiais atstovais sudaryti šį Protokolą:
JO DIDENYBĖ BELGŲ K AR ALIUS:

Ekonomikos reikalų ministerijos generalinį sekretorių, Belgijos delegacijos
tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą baroną J. Ch. SNOY et d’OPPUERS
VOKIETIJOS FEDER ACINĖS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorių, Vokietijos delegacijos
tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą profesorių dr. Carl Friedrich OPHÜLS;
PR ANCŪZIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

teisės profesorių, Prancūzijos delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje
vadovo pavaduotoją Robert MARJOLINI;
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ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

Valstybės sekretoriaus pavaduotoją Užsienio reikalų ministerijoje, Italijos
delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą V. BADINI CONFALONIERI;
JOS PR AKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI
HERCOGIENĖ:

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ambasadorių, Liuksemburgo delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą Lambert SCHAUS;
JOS DIDENYBĖ NYDERL ANDŲ K AR ALIENĖ:

Nyderlandų delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą J. LINTHORST HOMAN,
K U R I E , pasikeitę tinkamai įformintais ir patvirtintais įgaliojamaisiais raš-

tais,
SUSI TA R Ė dėl toliau pateikiamų nuostatų, kurios pridedamos prie Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties.

1 SKYRIUS

BE N DR I JOS N UOSAV Y BĖ, L ĖŠOS, T URTA S
IR V EIK L A
1 STR AIPSNIS

Bendrijos patalpos ir pastatai yra neliečiami. Juose negali būti atliekama krata, jų negalima rekvizuoti, konfiskuoti ar eksproprijuoti. Be Teisingumo
Teismo leidimo Bendrijos nuosavybei ir turtui negali būti taikomos jokios administracinės ar teisinės suvaržymo priemonės.
2 STR AIPSNIS

Bendrijos archyvai yra neliečiami.
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3 STR AIPSNIS

Bendrija, jos turtas, pajamos ir kita nuosavybė yra atleidžiami nuo visų
tiesioginių mokesčių.
Esant galimybei, valstybių narių vyriausybės imasi atitinkamų priemonių,
kad būtų netaikomi arba kompensuojami netiesioginiai ar apyvartos mokesčiai,
įeinantys į kilnojamojo ar nekilnojamojo turto kainą, tais atvejais, kai Bendrija
savo oficialiam naudojimui perka didelės vertės pirkinius, į kurių kainą įeina
minimi mokesčiai. Tačiau šios nuostatos netaikomos tais atvejais, kai jos gali
iškreipti konkurenciją Bendrijoje.
Jokių lengvatų netaikoma atsiskaitant už komunalines paslaugas.
4 STR AIPSNIS

Bendrijos oficialiam naudojimui skirtiems daiktams netaikomi muitai, importo ir eksporto draudimai ar apribojimai; taip importuotų daiktų šalies teritorijoje negalima nei mokamai, nei nemokamai perleisti kitiems, išskyrus atvejus,
kai tai daroma tos šalies vyriausybės patvirtintomis sąlygomis.
Bendrijos leidiniams taip pat netaikomi jokie muitai, importo ir eksporto
draudimai ar apribojimai.

2 SKYRIUS

RYŠI A I IR L A IS SE Z-PA S SER
5 STR AIPSNIS

Oficialiems Bendrijos institucijų ryšiams ir visų jų dokumentų perdavimui
kiekvienos valstybės narės teritorijoje galioja tos pačios nuostatos kaip toje valstybėje esančioms diplomatinėms atstovybėms.
Oficiali Bendrijos institucijų korespondencija ir kiti oficialūs jų ryšiai negali būti cenzūruojami.
6 STR AIPSNIS

Tarybos nustatytos formos laissez-passer, kurį valstybių narių valdžios
institucijos pripažįsta kaip galiojantį kelionės dokumentą, Bendrijos institucijų
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pirmininkai gali išduoti šių institucijų nariams ir tarnautojams. Šie laissez-passer yra išduodami pareigūnams ir kitiems tarnautojams pagal Bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, numatytus šios
Sutarties 186 straipsnyje.
Komisija gali sudaryti susitarimus dėl šių laissez-passer pripažinimo galiojančiais kelionės dokumentais trečiųjų šalių teritorijose

3 SKYRIUS

A SA M BL Ė JOS NA R I A I
7 STR AIPSNIS

Laisvam Asamblėjos narių, vykstančių į Asamblėjos susitikimus bei grįžtantiems iš jų, judėjimui negali būti taikomi jokie administraciniai ar kitokie apribojimai.
Muitinės ir valiutos keitimo kontrolės atžvilgiu Asamblėjos nariams:
a) jų pačių vyriausybės sudaro tokias pačias sąlygas, kokios yra sudaromos aukšto rango pareigūnams, keliaujantiems į užsienį laikinų oficialių vizitų
metu;
b) kitų valstybių narių vyriausybės sudaro tokias pačias sąlygas, kokios yra
sudaromos užsienio vyriausybių atstovams laikinų oficialių vizitų metu.
8 STR AIPSNIS

Asamblėjos nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.
9 STR AIPSNIS

Asamblėjos nariai sesijų metu naudojasi:
a) savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;
b) visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn.
Imunitetas taip pat galioja Asamblėjos nariams vykstant į Asamblėjos susitikimų vietą arba grįžtant iš jos.
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Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat
joks imunitetas negali sukliudyti Asamblėjai pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.

4 SKYRIUS

VA L ST Y BIŲ NA R IŲ ATSTOVA I, DA LY VAUJA N T YS
BE N DR I JOS I NST I T UCI J Ų V EIK L OJ E
10 ST R A I PSN IS

Bendrijos institucijų veikloje dalyvaujantys valstybių narių atstovai, jų patarėjai ir techniniai ekspertai, eidami savo pareigas, vykdami į susitikimų vietą
ir grįždami iš jos, naudojasi visomis įprastomis privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis.
Šis straipsnis taikomas ir Bendrijos patariamųjų organų nariams.

V SKYRIUS

BE N DR I JOS PA R EIGŪ NA I IR K I T I TA R NAU TOJA I
11 S T R A I P S N I S

Bendrijos pareigūnams ir kitiems tarnautojams, nurodytiems šios Sutarties
186 straipsnyje, neatsižvelgiant į jų pilietybę, kiekvienos valstybės narės teritorijoje:
a) pagal šios Sutarties 152 ir 188 straipsnių nuostatas suteikiamas imunitetas, saugantis nuo procesinių veiksmų už bet kokius veiksmus, atliktus einant
pareigas, įskaitant pasakytines ar raštines kalbas; šis imunitetas lieka galioti ir
jiems nustojus eiti pareigas;
b) kartu su sutuoktiniu ir išlaikomais šeimos nariais netaikomi imigracijos
apribojimai bei užsieniečių registracijos formalumai;
c) taikant valiutų ar jų keitimo taisykles, sudaromos tokios pačios sąlygos,
kokios toje šalyje paprastai yra sudaromos tarptautinių organizacijų pareigūnams;
d) pirmą kartą atvykstantiems į šalį eiti pareigų iš šalies, kurioje nuolat gyveno prieš tai arba kurios piliečiai jie yra, suteikiama teisė be muito importuoti
savo baldus ir asmeninį turtą, taip pat be muito, toje šalyje baigus eiti pareigas,
iš tos šalies reeksportuoti savo baldus ir turtą, jeigu tos šalies, kurioje naudoja-
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masi šia teise, vyriausybė abiem atvejais nėra nustačiusi kokių nors, jos požiūriu,
būtinų sąlygų;
e) leidžiama asmeniniam naudojimui be muito importuoti ir vėliau reeksportuoti automobilį, įsigytą pagal vidaus rinkos sąlygas šalyje, kurioje jie gyveno
prieš tai arba kurios piliečiai jie yra, jeigu atitinkamos šalies vyriausybė abiem
atvejais nėra nustačiusi kokių nors, jos požiūriu, būtinų sąlygų.
12 ST R A IPSN IS

Remdamiesi Komisijos pasiūlymais, pateiktais per vienerius metus po šios
Sutarties įsigaliojimo, Tarybos nustatytomis sąlygomis ir tvarka Bendrijos pareigūnai ir kiti tarnautojai moka Bendrijai mokesčius nuo iš Bendrijos gaunamos
algos, darbo užmokesčio ir kito atlyginimo.
Iš Bendrijos gaunamai algai, darbo užmokesčiui ir kitam atlyginimui netaikomi nacionaliniai mokesčiai.
13 ST R A I PSN IS

Pajamų mokesčio, turto mokesčio ir palikimo mokesčio taikymo tikslais
bei tarp Bendrijos valstybių narių pasirašytų sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo taikymo tikslų, Bendrijos pareigūnai ir kiti tarnautojai, kurie vien
tik todėl, kad eina pareigas Bendrijos tarnyboje, įgyja gyvenamąją vietą kitos
valstybės narės nei šalies, kur prieš pradedant eiti pareigas buvo jų nuolatinė
gyvenamoji vieta mokesčių mokėjimo tikslais, teritorijoje, yra laikomi tiek šalyje, kurioje faktiškai gyvena, tiek toje, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta,
mokesčių mokėjimo tikslais išlaikiusiais nuolatinę gyvenamąją vietą pastarojoje,
jei ji yra Bendrijos narė. Ši nuostata taikoma ir sutuoktiniui, jei šis atskirai neužsiima apmokama veikla, bei vaikams, kuriuos išlaiko ir kuriais rūpinasi šiame
straipsnyje minimi asmenys.
Pirmesnėje pastraipoje minimiems asmenims priklausantis jų buvimo šalyje esantis kilnojamasis turtas yra atleidžiamas nuo toje šalyje galiojančio palikimo mokesčio; apskaičiuojant palikimo mokestį, tokia nuosavybė yra laikoma
esančia nuolatinės gyvenamosios vietos ir mokesčių mokėjimo tikslais šalyje, atsižvelgiant į trečiųjų valstybių teises ir į galimą tarptautinių sutarčių dėl dvigubo
apmokestinimo nuostatų taikymą.
Taikant šio straipsnio nuostatas, neatsižvelgiama į nuolatinę gyvenamąją
vietą, kurią minėti asmenys įgijo eidami pareigas kitose tarptautinėse organizacijose.
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14 S T R A I P S N I S

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kurį ji pateikia per vienerius metus po šios Sutarties įsigaliojimo, vieningai nustato Bendrijos pareigūnų ir kitų
tarnautojų socialinio draudimo išmokų sistemą.
15 S T R A I P SN I S

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su kitomis suinteresuotomis institucijomis, nustato Bendrijos pareigūnų ir kitų tarnautojų,
kuriems taikomos visos arba kai kurios 11 straipsnio, 12 straipsnio antrosios
dalies ir 13 straipsnio nuostatos, kategorijas.
Į tokias kategorijas suskirstytų pareigūnų ir kitų tarnautojų pavardės, rangai ir adresai yra periodiškai pranešami valstybių narių vyriausybėms.

VI SKYRIUS

PR IE BE N DR I JOS A K R E DI T UOT Ų MISI J Ų
PR I V IL EGI JOS IR I MU N I T ETA I
16 S T R A I P S N I S

Valstybė narė, kurios teritorijoje yra Bendrijos būstinė, suteikia įprastus
diplomatinius imunitetus ir privilegijas prie Bendrijos akredituotoms trečiųjų
šalių misijoms.

VII SKYRIUS

BE N DROSIOS N UOSTATOS
17 S T R A I P S N I S

Privilegijos, imunitetai ir lengvatos Bendrijos pareigūnams ir kitiems tarnautojams yra taikomos tiktai Bendrijos interesams.
Kiekviena Bendrijos institucija privalo atšaukti pareigūno ar kito tarnautojo imunitetą, jei, šios institucijos nuomone, tokio imuniteto atšaukimas neprieštarauja Bendrijos interesams.
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18 S T R A I P S N I S

Taikydamos šį Protokolą, Bendrijos institucijos bendradarbiauja su atsakingomis suinteresuotų valstybių narių valdžios institucijomis.
19 ST R A I PSN IS

11–14 straipsniai ir 17 straipsnis taikomi Komisijos nariams.
20 STR AIPSNIS

11–14 straipsniai ir 17 straipsnis taikomi Teisingumo Teismo teisėjams, generaliniams advokatams, sekretoriui ir teisėjų pranešėjų padėjėjams nepažeidžiant
Protokolo dėl Teisingumo Teismo statuto 3 straipsnyje išdėstytų teisėjų ir generalinių advokatų imunitetą teisminiam procesui reglamentuojančių nuostatų.
TA I PA L I U DY DA M I , šį Protokolą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji at-

stovai.
Priimta tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt septintų metų balandžio
septynioliktą dieną Briuselyje.
J. C H . SN OY E T D’OPPU E R S
C . F. OPH Ü L S
ROBE R T M A R JOL I N
V I T T OR IO B A DI N I
L A M BE RT SC H AUS
J. L I N T HOR S T HOM A N

PROTOKOL A S
DĖL TEISINGUMO TEISMO STATUTO

EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS STEIGIMO
SUTARTIES AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS,
SI E K DA MOS išdėstyti Teismo statutą, numatytą šios Sutarties 160 straips-

nyje,
savo įgaliotaisiais atstovais PA SK Y R Ė :
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JO DIDENYBĖ BELGŲ K AR ALIUS:

Ekonomikos reikalų ministerijos generalinį sekretorių, Belgijos delegacijos
tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą baroną J. Ch. SNOY ET D’OPPUERS;
VOKIETIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:
Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorių, Vokietijos delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą profesorių dr. Carl Friedrich OPHÜLS;
PR ANCŪZIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:
teisės profesorių, Prancūzijos delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovo
pavaduotoją Robert MARJOLINI;
ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS:

valstybės sekretoriaus pavaduotoją Užsienio reikalų ministerijoje, Italijos
delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą V. BADINI CONFALONIERI;
JOS PR AKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGIENĖ:

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ambasadorių, Liuksemburgo delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą Lambert SCHAUSI;
JOS DIDENYBĖ NYDERL ANDŲ K AR ALIENĖ:

Nyderlandų delegacijos tarpvyriausybinėje konferencijoje vadovą J. LINTHORST HOMAN,
K U R I E , pasikeitę tinkamai įformintais ir patvirtintais įgaliojamaisiais raš-

tais,
SUSI TA R Ė dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie Europos atominės
energijos bendrijos steigimo sutarties.
1 STR AIPSNIS

Šios Sutarties 3 straipsniu įkuriamas Teismas sudaromas ir veikia pagal
šios Sutarties ir šio Statuto nuostatas.
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I A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
TEISĖJAI IR GENER ALINIAI ADVOK ATAI

2 STR AIPSNIS

Kiekvienas teisėjas, prieš pradėdamas eiti savo pareigas, teisme viešai prisiekia savo pareigas atlikti nešališkai ir sąžiningai ir saugoti Teismo pasitarimų
slaptumą.
3 STR AIPSNIS

Teisėjams suteikiamas imunitetas nuo teisminio proceso. Baigę eiti savo
pareigas, teisėjai ir toliau naudojasi imunitetu savo veiksmų, atliktų einant teisėjo pareigas, įskaitant pasisakymus žodžiu ir raštu, atžvilgiu.
Teismas plenariniame posėdyje priimtu sprendimu gali atšaukti tokį imunitetą.
Jei, Teismui atšaukus imunitetą, vienam iš jo teisėjų iškeliama baudžiamoji
byla, bet kurioje iš valstybių narių jis gali būti teisiamas tik tokio teismo, kurio
jurisdikcijai priklauso teisti aukščiausių nacionalinių teismų teisėjus.
4 STR AIPSNIS

Teisėjai negali eiti jokių politinių ar administracinių pareigų.
Jie negali turėti jokio kito mokamo ar nemokamo darbo, išskyrus ypatingus atvejus, kai Taryba padaro išimtį tuo klausimu.
Pradėdami eiti savo pareigas, jie iškilmingai pasižada per savo kadenciją
ir jai pasibaigus gerbti su savo pareigomis susijusius įsipareigojimus, ypač savo
pareigą sąžiningai ir apdairiai elgtis nustoję eiti šias pareigas sutikdami eiti tam
tikras skiriamąsias pareigas ar gauti tam tikrą naudą.
Bet kokios su šiomis nuostatomis susijusios abejonės sprendžiamos Teismo
sprendimu.
5 STR AIPSNIS

Išskyrus įprasto pakeitimo ar mirties atvejį, teisėjas savo pareigas nustoja
eiti, kai atsistatydina.
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Atsistatydindamas teisėjas savo atsistatydinimo pareiškimą adresuoja Teismo pirmininkui, kuris jį persiunčia Tarybos pirmininkui. Tokiu būdu pranešus
apie atsistatydinimą teisėjo vieta tampa laisva.
Išskyrus tuos atvejus, kai taikomos 6 straipsnio nuostatos, teisėjas lieka eiti
savo pareigas tol, kol jas perima jį keičiantis teisėjas.
6 STR AIPSNIS

Teisėjas gali būti atleistas iš pareigų arba netekti teisės į pensiją ar kitas
vietoj jos mokamas išmokas tiktai tuo atveju, jei, Teismo teisėjų ir generalinių
advokatų vieninga nuomone, jis nebeatitinka keliamų reikalavimų ar nevykdo su
šiomis pareigomis susijusių įsipareigojimų. Pats teisėjas tokiuose svarstymuose
nedalyvauja.
Teismo sekretorius perduoda Teismo sprendimą Asamblėjos pirmininkui
bei Komisijos pirmininkui ir praneša apie jį Tarybos pirmininkui.
Priėmus sprendimą atleisti teisėją iš pareigų, teisėjo vieta tampa laisva,
pranešus apie šį sprendimą Tarybos pirmininkui.
7 STR AIPSNIS

Teisėjas, turintis užimti Teismo nario, kurio kadencija dar nesibaigė, vietą,
skiriamas likusiam to nario kadencijos laikui.
8 STR AIPSNIS

2–7 straipsnių nuostatos taikomos ir generaliniams advokatams.

II A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
ORGANIZACINIAI KL AUSIMAI
9 STR AIPSNIS

Teismo sekretorius Teismui prisiekia savo pareigas atlikti nešališkai ir sąžiningai ir saugoti Teismo pasitarimų slaptumą.
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10 ST R A I PSN IS

Tais atvejais, kai Teismo sekretorius negali dalyvauti Teismo posėdžiuose,
Teismas pasirūpina, kad sekretorių pakeistų kitas asmuo.
11 S T R A I P S N I S

Kad Teismas galėtų vykdyti savo funkcijas, jame dirbti paskiriami pareigūnai ir kiti tarnautojai. Jie yra atskaitingi Teismo sekretoriui, kuris yra pavaldus
pirmininkui.
12 ST R A IPSN IS

Teismui pasiūlius Taryba gali vieningai numatyti skirti pranešėjo padėjėjus
ir nustatyti jų tarnybos taisykles. Pranešėjo padėjėjų gali būti reikalaujama, laikantis Darbo reglamente nustatytų sąlygų, dalyvauti Teismo pasirengime bylos
nagrinėjimui ir bendradarbiauti su teisėju pranešėju.
Pranešėjo padėjėjai renkami iš asmenų, kurių nepriklausomumas nekelia abejonių ir kurie turi reikalingą teisinę kvalifikaciją; juos skiria Taryba. Jie
Teismo akivaizdoje prisiekia vykdyti savo pareigas nešališkai bei sąžiningai ir
saugoti Teismo pasitarimų slaptumą.
13 ST R A I PSN IS

Reikalaujama, kad teisėjai, generaliniai advokatai ir Teismo sekretorius gyventų ten, kur yra Teismo būstinė.
14 S T R A I P S N I S

Teismo posėdžiai vyksta nuolat. Teisėjų atostogų trukmę Teismas nustato
atsižvelgdamas į veiklos reikmes.
15 S T R A I P SN I S

Teismo sprendimai galioja tik tuo atveju, jei bylą svarstant dalyvauja nelyginis jo narių skaičius. Visos sudėties Teismo sprendimai galioja, jei posėdyje
dalyvauja penki Teismo nariai. Kolegijų sprendimai galioja tik tuo atveju, jei
posėdyje dalyvauja trys teisėjai; jei vienas iš kolegijos teisėjų posėdyje dalyvauti
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negali, jame dalyvauti, laikantis Darbo reglamente nustatytų sąlygų, gali būti
paprašytas kitos kolegijos teisėjas.
16 S T R A I P S N I S

Nė vienam iš teisėjų ar generalinių advokatų neleidžiama dalyvauti nagrinėjant bylas, kuriose jie anksčiau yra dalyvavę kaip atstovai ar patarėjai, ar gynę
vienos iš šalių interesus, arba kuriose jie buvo pakviesti pasisakyti kaip teismo ar
tyrimo komisijos nariai ar kitas pareigas einantys asmenys.
Jei dėl kokių nors ypatingų priežasčių teisėjas ar generalinis advokatas
mano, kad jam nederėtų dalyvauti sprendžiant ar nagrinėjant tam tikrą bylą,
jis apie tai praneša Teismo pirmininkui. Jei dėl kokių nors ypatingų priežasčių
pirmininkas mano, kad teisėjas ar generalinis advokatas neturėtų dalyvauti nagrinėjant tam tikrą bylą ar teikti paaiškinimus joje, jis apie tai praneša tokiam
teisėjui ar generaliniam advokatui.
Bet kokios kliūtys, iškylančios taikant šio straipsnio nuostatas, šalinamos
Teismo sprendimu.
Nė viena iš bylos šalių negali prašyti, kad būtų pakeista Teismo ar vienos
iš jo kolegijų sudėtis dėl kurio nors teisėjo pilietybės ar dėl to, kad Teismo ar
kolegijos sudėtyje nėra tos bylos šalies pilietybės teisėjo.

III A N T R A ŠT I N Ė DA L IS
T EISMO PRO CESO T VA R K A
17 S T R A I P S N I S

Bendrijos valstybėms ir jos institucijoms Teisme atstovauja kiekvienai bylai skiriamas atstovas; atstovui gali padėti patarėjas arba advokatas, įtrauktas į
vienos iš valstybių narių praktikuojančių advokatų sąrašą.
Kitoms bylos šalims turi atstovauti advokatas, įtrauktas į vienos iš valstybių narių praktikuojančių advokatų sąrašą.
Tokie atstovai, patarėjai ir advokatai, dalyvaujantys bylų nagrinėjime
Teisme, naudojasi būtinomis teisėmis ir imunitetu, leidžiančiais jiems nepriklausomai vykdyti savo pareigas, laikantis Darbo reglamente nustatytų sąlygų.
Bylas nagrinėjant dalyvaujančių patarėjų ir advokatų atžvilgiu Teismas, laikydamasis Darbo reglamente nustatytų sąlygų, naudojasi teismams paprastai
suteikiamais įgaliojimais.
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Universiteto dėstytojai, kurie yra vienos iš valstybių narių piliečiai ir kuriems jų valstybės narės teisės aktai suteikia atstovavimo teisę teisme, Teisme
naudojasi tomis pačiomis teisėmis, kurias šis straipsnis suteikia advokatams,
įtrauktiems į vienos iš valstybių narių praktikuojančių advokatų sąrašą.
18 S T R A I P S N I S

Teismo procesą sudaro dvi dalys: rašytinė ir žodinė.
Rašytinę proceso dalį sudaro pareiškimai, faktų išdėstymas, gynybos argumentai bei samprotavimai, perduodami bylos šalims ir Bendrijos institucijoms,
kurių sprendimai yra ginčijami, taip pat atsakymai į juos, jei tokių esama, bei visi
patvirtinamieji raštai ir dokumentai arba jų patvirtinti nuorašai.
Visus šiuos pranešimus Darbo reglamente nustatyta tvarka ir laiku perduoda Teismo sekretorius.
Žodinę proceso dalį sudaro pranešimas, kurį perskaito teisėjas pranešėjas,
atstovų, patarėjų ir advokatų, įtrauktų į vienos iš valstybių narių praktikuojančių
advokatų sąrašą, išklausymas, taip pat generalinio advokato paaiškinimai bei liudininkų ir ekspertų, jei tokių esama, išklausymas.
19 ST R A I PSN IS

Bylos Teismui pateikiamos raštišku pareiškimu, adresuojamu Teismo sekretoriui. Pareiškime nurodoma ieškovo vardas, pavardė ar pavadinimas ir nuolatinis adresas, bei pareiškimą pasirašiusiojo apibūdinimas, taip pat atsakovo
vardas, pavardė ar pavadinimas, ginčo dalykas, argumentai bei trumpas apibūdinimas priežasčių, kuriomis pareiškimas yra grindžiamas.
Jei reikia, prie pareiškimo pridedamas aktas, kurį prašoma paskelbti negaliojančiu, o šios Sutarties 148 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis – dokumentai, patvirtinantys datą, kada atitinkamos institucijos, laikantis to straipsnio
nuostatų, buvo paprašyta priimti sprendimą. Jei prie pareiškimo dokumentai
nėra pridėti, Teismo sekretorius paprašo suinteresuotos šalies pateikti juos per
protingą terminą, tačiau tokiu atveju šaliai tuos dokumentus pateikus nustatytam terminui jau pasibaigus, jos teisės iškelti bylą nenustoja galiojusios.
20 STR AIPSNIS

Byla, kuriai taikomas šios sutarties 18 straipsnis, Teismui pateikiama adresuojant apeliacinį skundą Teismo sekretoriui. Apeliaciniame skunde nurodoma
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apelianto vardas, pavardė ar pavadinimas ir nuolatinis adresas, bei skundą pasirašiusiojo apibūdinimas, taip pat apskundžiamas sprendimas, šalių, prieš kurias
paduodamas apeliacinis skundas, vardai, pavardės ar pavadinimai, ginčo dalykas,
paaiškinimai bei trumpas apibūdinimas priežasčių, kuriomis apeliacinis skundas
yra grindžiamas.
Prie apeliacinio skundo pridedama patvirtinta ginčijamo Arbitražo komiteto sprendimo kopija.
Teismui atmetus apeliacinį skundą, Arbitražo komiteto sprendimas tampa
galutinis.
Teismui panaikinus Arbitražo komiteto sprendimą, vienos iš bylos šalių
iniciatyva byla prireikus gali būti atnaujinta Arbitražo komitete. Jis teisės klausimais laikosi Teismo priimtų sprendimų.
21 ST R A I PSN IS

Bylose, kuriose taikomas šios Sutarties 150 straipsnis, valstybės narės teismas Teisingumo Teismui praneša apie sprendimą, kuriuo bylos nagrinėjimas sustabdomas, o byla perduodama Teisingumo Teismui. Po to Teismo sekretorius
apie tokį sprendimą praneša bylos šalims, valstybėms narėms ir Komisijai, taip
pat ir Tarybai, jei teisės aktas, kurio teisėtumas ar išaiškinimas yra ginčijami,
buvo jos priimtas.
Bylos šalys, valstybės narės, Komisija ir tam tikrais atvejais Taryba turi
teisę per du mėnesius po tokio pranešimo pateikti Teismui faktų išdėstymą ar
rašytinius samprotavimus.
22 STR AIPSNIS

Teismas gali reikalauti, kad bylos šalys pateiktų visus Teismo pageidaujamus dokumentus ir informaciją. Atsisakymas tai daryti yra oficialiai užregistruojamas.
Teismas taip pat gali reikalauti, kad valstybės narės ir institucijos, kurios nėra
bylos šalys, pateiktų visą informaciją, Teismo manymu, būtiną nagrinėjant tą bylą.
23 STR AIPSNIS

Teismas gali bet kuriuo metu patikėti bet kuriam asmeniui, organui, valdžios institucijai, komitetui ar kitai jo pasirinktai organizacijai pateikti eksperto
išvadas.
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24 ST R A I PSN IS

Liudytojai gali būti apklausiami laikantis Darbo reglamente išdėstytų sąlygų.
25 STR AIPSNIS

Neatvykusių liudytojų atžvilgiu Teismas naudojasi galiomis, paprastai suteikiamomis teismams, ir tokiems liudytojams gali skirti pinigines baudas laikantis Darbo reglamente nustatytų sąlygų.
26 STR A IPSNIS

Liudytojai ir ekspertai parodymus gali duoti davę priesaiką, kurios formą
ar pobūdį nustato Darbo reglamentas arba liudytojo ar eksperto šalies teisė.
27 ST R A IPSNIS

Teismas gali nurodyti, kad liudytojai ar ekspertai parodymus teisminei
institucijai duotų savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.
Toks nurodymas siunčiamas vykdyti kompetentingai teismo institucijai,
laikantis Darbo reglamente nurodytų sąlygų. Dokumentai, parengti vykdant teisinės pagalbos prašymą, jam grąžinami tomis pačiomis sąlygomis.
Teismas padengia su tuo susijusias išlaidas, tačiau tai neapriboja jo teisės
prireikus paskirti tas išlaidas bylos šalims.
28 STR AIPSNIS

Valstybė narė bet kokį liudytojo ar eksperto priesaikos pažeidimą vertina taip, lyg jis būtų padarytas liudijant tos valstybės teisme, kurio jurisdikcijai
priklauso civilinių bylų nagrinėjimas. Teismo prašymu atitinkama valstybė narė
iškelia pažeidėjui bylą savo kompetentingame teisme.
29 STR AIPSNIS

Teismo posėdžiai yra vieši, nebent Teismas dėl svarbių priežasčių savo iniciatyva ar bylos šalių prašymu priimtų kitokį sprendimą.
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30 STR AIPSNIS

Posėdžio metu Teismas gali apklausti ekspertus, liudytojus ir pačias bylos
šalis. Tačiau pastarosios kreiptis į Teismą gali tik per savo atstovus.
31 S T R A I P S N I S

Visi posėdžiai protokoluojami, protokolus pasirašo pirmininkas ir Teismo
sekretorius.
32 STR A IPSNIS

Pirmininkas sudaro bylų sąrašą.
33 STR AIPSNIS

Teismo pasitarimai yra ir išlieka slapti.
34 STR AIPSNIS

Sprendimuose nurodomos priežastys, kuriomis jie yra grindžiami. Juose
nurodomos pasitarimuose dalyvavusių teisėjų pavardės.
35 STR AIPSNIS

Sprendimus pasirašo pirmininkas ir Teismo sekretorius. Jie perskaitomi
viešame Teismo posėdyje.
36 STR AIPSNIS

Teismas sprendžia bylos išlaidų klausimą.
37 ST R A IPSN IS

Teismo pirmininkas sumarine bylos nagrinėjimo tvarka, kuri nustatoma
Darbo reglamentu ir kuri, kiek tai būtina, gali skirtis nuo kai kurių šio Statuto
taisyklių, pateiktų pareiškimų atžvilgiu gali priimti nutarimą sustabdyti akto
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vykdymą, kaip numatyta šios Sutarties 157 straipsnyje, arba paskirti laikinąsias
apsaugos priemones pagal 158 straipsnio nuostatas, arba sustabdyti priverstinį
sprendimo vykdymą laikantis 164 straipsnio paskutinės pastraipos nuostatų.
Tais atvejais, kai pirmininkas negali dalyvauti posėdyje, laikantis Darbo
reglamente nustatytų sąlygų jį pakeičia kitas teisėjas.
Pirmininko ar jį pakeitusio teisėjo nutarimas yra negalutinis ir jokiu būdu
nekliudo Teismo bylos nagrinėjimui iš esmės.
38 STR AIPSNIS

Valstybės narės ir Bendrijos institucijos gali įstoti į Teisme nagrinėjamas
bylas.
Tokia pat teise gali pasinaudoti ir kiti asmenys, suinteresuoti Teismo nagrinėjamos bylos baigtimi, išskyrus bylas tarp valstybių narių, Bendrijos institucijų
arba valstybių narių ir Bendrijos institucijų.
Prašyme įstoti į bylą nurodomi paaiškinimai gali būti pateikiami tik vienos
iš šalių reikalavimams paremti.
39 STR AIPSNIS

Tais atvejais, kai atsakovas nepateikia rašytinių gynybos argumentų po to,
kai nustatyta tvarka to buvo pareikalauta, Teismo sprendimas tos bylos šalies nenaudai priimamas už akių. Protestą dėl tokio sprendimo galima paduoti per vieną
mėnesį nuo jo pranešimo dienos. Protestas negali sustabdyti atsakovui jo nenaudai
už akių priimto sprendimo vykdymo, išskyrus tuos atvejus, kai Teismas priima
kitokį sprendimą.
40 STR AIPSNIS

Valstybės narės, Bendrijos institucijos bei visi kiti fiziniai ar juridiniai asmenys gali Darbo reglamente nustatytais atvejais ir sąlygomis iškelti trečiojo
asmens bylą, kad užginčytų sprendimą, priimtą jų neišklausius, jei toks sprendimas pažeidžia jų teises.
41 S T R A I P S N I S

Iškilus abejonių dėl sprendimo esmės ar apimties, Teismas bet kurios iš bylos šalių ar suinteresuotos Bendrijos institucijos prašymu pateikia reikiamus paaiškinimus.
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42 STR A IPSNIS

Prašymas peržiūrėti priimtą sprendimą gali būti pateiktas Teismui tik nustačius tokio pobūdžio faktą, kuris gali būti laikomas lemiamu veiksniu ir kuris
priimant sprendimą nebuvo žinomas nei Teismui, nei bylos šaliai, reikalaujančiai
sprendimą peržiūrėti.
Bylos peržiūrėjimas pradedamas Teismo sprendimu, kuriuo aiškiai nurodomas naujo fakto buvimas, pripažįstama, jog tas faktas yra tokio pobūdžio, kad
bylą būtų galima nagrinėti iš naujo, bei paskelbiama, jog tuo pagrindu prašymas
yra priimtinas.
Prašyti peržiūrėti bylą nebegalima praėjus 10 metų po sprendimo priėmimo.

43 STR AIPSNIS

Terminų pratęsimas dėl nuotolių nustatomas Darbo reglamentu.
Vienai iš šalių praleidus nustatytą terminą, jos teisių tai neapriboja, jei tik
ji įrodo, kad taip atsitiko dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti ar dėl
force majeure.

44 STR AIPSNIS

Bylos prieš Bendriją su deliktine atsakomybe susijusiais klausimais nebekeliamos, praėjus penkeriems metams po to įvykio, dėl kurio norima bylą iškelti.
Ieškinio senaties terminas nutraukiamas, jei byla pradedama nagrinėti Teisme
arba jei prieš iškeliant tokią bylą nukentėjusioji šalis paduoda prašymą atitinkamai Bendrijos institucijai. Pastaruoju atveju byla turi būti iškelta per dviejų
mėnesių laikotarpį, nustatytą 146 straipsniu; tam tikrais atvejais taikomos 148
straipsnio antrosios pastraipos nuostatos.

45 STR AIPSNIS

Be šio Statuto numatytų nuostatų, šios Sutarties 160 straipsnyje nurodytas Teismo darbo reglamentas apima visas kitas nuostatas, reikalingas taikant
Statutą ir prireikus jį papildant.
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46 STR AIPSNIS

Taryba gali vieningai daryti tokius šio Statuto nuostatų pakeitimus, kokių
gali prireikti Tarybai priimant sprendimus remiantis šios Sutarties 137 straipsnio paskutinės pastraipos nuostatomis.
47 ST R A I PSN IS

Davęs priesaiką Tarybos pirmininkas nedelsdamas burtų keliu išrenka teisėjus ir generalinius advokatus, kurių kadencija pagal šios Sutarties 139 straipsnio
antrosios ir trečiosios pastraipos nuostatas baigiasi pirmųjų trejų metų pabaigoje.
TA I PA L I U DY DA M I , šį Protokolą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji at-

stovai.
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