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ESIPUHE 

Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisusarjassa C ilmestyi vuon
na 1962 sarjan ensimmäisenä julkaisuna »Euroopan talousyhteisön perustamis
sopimus», joka sisälsi kuvauksen Talousyhteisön perustamisesta ja toiminnasta sekä 
sopimuksen suomenkielisen käännöksen. Mainitun julkaisun painoksen loputtua ja 
ottaen huomioon kehitys taloudellisen yhdentymisen alalla Euroopassa kuluvan vuo
sikymmenen aikana julkaistaan nyt ilmestyvä »Euroopan talousyhteisö» kokonaan 
uudistettuna ja laajennettuna. 

Julkaisu sisältää yleiskatsauksen Euroopassa esiintyvistä taloudellisen yhteistyön 
muodoista, selostuksen Euroopan talousyhteisön syntyyn johtaneesta kehityksestä 
sekä yhteisön tavoitteista ja toiminnasta. Esityksen on kirjoittanut varat. NIILO PUSA. 

Julkaisun jälkiosassa esitetään suomenkielisenä käännöksenä Talousyhteisön 
perustamissopimus liitteineen sekä Euroopan yhteisöjen neuvoston ja komission 
perustamissopimus. Sopimustekstien käännöstöitä on valvonut varat. NnLO PuSA 
ja niiden tarkistamisesta on huolehtinut varat. OLLI J . VALLILA. 

Helsingissä 27. maaliskuuta 1969. 

Suomen Pankin taloustieteellinen 
tutkimuslaitos 

Lauri Korpelainen 





Euroopan talousyhteisö 

Kirjoittanut NIILO PUSA 

Johdanto 

Euroopan taloudellinen integraatio on viime vuosina saanut keskeisen merkityksen 
taloudellisessa yhteistyössä. Seuraavassa yksityisen tutkijan laatimassa esityksessä 
on tarkoituksena antaa selostavassa muodossa asia tietoja Euroopan talousyhteisön 
taloudellisesta integraatiosta julkisuudessa esitetyn lähdeaineiston pohjalta. Esi· 
tyksessä tarkastellaan Talousyhteisön keskeisiä tavoitteita, niiden tähänastista to· 
teutumista ja lähitulevaisuuden kehitysnäkymiä. Euroopan talousyhteisön kehityk. 
sen rinnalla on selvitelty pääkohdittain myös Euroopan hiili· ja teräsyhteisön sekä 
Euroopan atomienergiayhteisön työtä. Nämä kolme yhteisöä muodostavat koko· 
naisuutena Euroopan yhteisöt, joiden yhdistämisestä on jo periaatteessa sovittu. 
Yhdistämisen toteuttaminen käytännössä on aloitettu yhteisöjen toimielinten fuusi· 
oimisella. Lopuksi käsitellään yleisluonteisesti Talousyhteisön suhteita ulkopuo. 
lisiin maihin. 

Euroopan talousyhteisön tähänastisen kehityksen perusteella tehtäviin tulevai· 
suuden arviointeihin on edelleen suhtauduttava suurella varauksella. Mikään tut· 
kimus ei tietenkään voi ennustaa yhteistyötä, joka kehittyy jatkuvasti. Sen aineel· 
linen sisältö sekä institutionaaliset muodot voivat muuttua huomattavastikin edessä 
olevina vuosina. 

Esityksen selostavan ja yksityisen luonteen johdosta on luonnollista, että Suo· 
men viranomaiset eivät ole siitä vastuussa ja ettei siinä oteta kantaa kysymykseen 
Suomen suhteista Euroopan talousyhteisöön ja sen ulkopuolella oleviin maihin 
tai taloudellisiin ryhmittymiin yleensä. 
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1. Kehitys Euroopan integraatio on 

Ajallemme tunnusomainen taloudellista kasvua lisäävä tieteellinen' ja tekninen 
kehitys johtaa entistä tehokkaampiin tuotantoyksikköihin, jotka edellyttävät yli 
kansallisten rajojen ulottuvia markkinoita. Kansojen välisessä taloudellisessa yhteis
työssä on integraatio saanut suhteellisen lyhyessä ajassa k'eskeisen aseman. Integraa
tio, joka merkitsee lähinnä yhdentymisprosessia, on määritelty usealla eri tavalla. 
Tässä yhteydessä on tarkoituksena rajoittua käsittelemään ensi sijassa valtioiden 
väliseen sopimukseen perustuvaa kansainvälistä alueellista taloudellista integraa
tiota, joka tähtää tuotannontekijöiden optimaaliseen käyttämiseen yhdentyneiden 
markkinoiden puitteissa. Integroituminen perustuu näkemykseen, että kehittä
mällä alueen työnjakoa ja pyrkimällä voimavarojen entistä tehokkaampaan 
käyttämiseen kaikkien integraatio on osallistuvien maiden yhteenlaskettu hyvin
vointi esim. kokonaistuotannon määrällä mitattuna muodostu~ suuremmaksi kuin 
tullien ja muiden kaupan esteiden vähentäessä tuotannollisen yhteistyön mah
dollisuuksia. 

Integraatio voi sisältää varsin syvälle ulottuvan taloudellisen yhdentymisen, 
kuten tulli- ja talousliiton muodostamisen, tai rajoittua vapaakauppa-alueeseen 
tai vain jotkut tuotannonalat käsittävään preferenssialueeseen. 

Kansallisten markkinoiden laajentuminen yhtenäisiksi suurmarkkinoiksi luo 
alueella uuden kilpailutilanteen, mikä saattaa johtaa tuotannon rakennemuutoksiin. 
Laajentuneet markkinat luovat kansainvälisesti kilpailukykyiselle tuotannolle ja 
viennille uusia mahdollisuuksia. Tämän vastapainoksi joudutaan kotimaan mark
kinoilla luopumaan tullien ja m~ärällisten rajoitusten ym. rajaesteiden suojasta 
ja sopeutumaan integraatiopolitiikkaan. Saavutettavissa olevat edut eivät kuitenkaan 
jakaannu itsestään tasaisesti. Jotta kaikki integraatio on osallistuvat, maat saisivat 
osuutensa kasvavasta kokonaishyvinvoinnista, edellytetään, että kukin siihen osal
listuva kykenee sopeuttamaan tuotantorakenteensa laajentuvaan yhteistyöhön. 
Integraatioyhteistyön tuloksena lisääntyy samalla siihen osallistuvien kansantalouk
sien keskinäinen riippuvuus. 

Integraatioprosessi, joka luo mahdollisuudet tuotannon kasvulle ja elintason 
nousulle, edellyttää yleensä entistä....rsuurempia tuotantosarjoja ja yrityskokonai
suuksia sekä entisten toimintapuitteiden laajentamista. Yhdentymisen liikkeelle
lähdön ja jatkumisen ei tarvitse olla riippuvainen kauppapoliittisista toimenpiteistä, 
vaikkakin näiden seurauksena tapahtuu kansainvälisessä taloudessa integroitumista 
jatkuvasti myös yritystasolla. 

Integraation vaikutukset siihen osallistuvien maiden kansantalouteen tunne
taan tähänastisten kokemusten perusteella vain osittain. Markkinatalousmaiden 
integraatioprosessissa pääpaino kohdistui alkuvaiheessa jäsenvaltioiden välisten 
kaupan klassillisten esteiden, tullien ja mä~rällisten rajoitusten, ja yleensä syrjinnän 
poistamiseen sekä uusien puitteiden luomiseen taloudelliselle kilpailulle. Kauppa
vaihdon vapauttaminen on johtanut kaupan voimakkaaseen lisääntymiseen integ
raatioalueella, ja tämä on puolestaan samanaikaisen voimakkaan talo,udellisen kas
vun kanssa nopeuttanut yhdentymisprosessia. Tuonnin kasvu on pakottanut osan 
teollisuutta tilanteen uudelleenarviointiin, samalla kun viennin kasvu on antanut 
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toisille teollisuuden aloi~le mahdollisuuden eriko~stumiseen ja laajentumiseen. En
simmäisen integraatiovaiheen aikana arvioidaan kaupan kasvaneen ensi sijassa toi
mialojen sisäisten rakennerationalisointien avulla aih~uttamatta suuria toimialojen 
välisi~.rakennemuutoksia. Kaupan vapauttamisenjälkeen seuraavana kautenaodote
taan taloudellisen yhteistyön kehittämisen edellyttävän huomattavasti enemmän tuo
tannon rakennemuutoksia ja siihen liittyviä toimenpiteitä kuin ensimmäisen vaihee~, 
Integraatioprosessiin osallistuvilta vaaditaan samalla entistä laajempaa ja. syvälli
sempää t~.louspoliittista yhteistyötä. 

Tarve alueelliseen taloudelliseen yhdentymiseen on tunnettu suurimpana Eu
roopassa.1 Tähän ovat vaikuttaneet luonnolliset historialliset, poliittiset ja talou
delliset syyt. Verrattuna esim. Amerikan Yhdysvaltoihin, jossa integroituminen 
tapahtui jo liittovaltion syntyessä, ja Neuvostoliittoon muU: osa Eurooppaa .on 
jakautunut suhteellisen pieniin valtioihin. Nykyisen kehityksen vallitessa .nämä ovat 
pyrkineet. integraatio on selviytyäkseen taloudellisessa kehityksessä tasavertaisesti 
suurmarkkina-alueet omaavien valtioiden kanssa. Toisaalta historiallisista; poliitti
sista ja taloudellisista syistä johtuvat tekijät ovat estäneet koko Euroopan laajuisen 
integraatioalueen syntymisen .. Euroopan markkinoiden yhdentymispyrkimykset 
ovat hajaantuneet kolmeen erilliseen ryhmittymään: Euroopan yhteisöihin, Euroo
pan vapaaka~ppaliittoon ja sosialististen maiden Keskinäisen taloudellisen C;lv:un 
neuvostoon. 

Suomi on Euroopan taloudellisessa integraatioprosessissa ;mukana Euroopan 
--vapaakauppaliittoon-assosioituneena. OsaUistumme-Hsäksi- :Pohjoismairlen-- tulli;.-ja-

talousliittoon tähtäävän taloudellisen yhteistyösuun.nitelman valmisteluihin. Talou
dellinen kasvumme ja elintasomme riippuvat suuresti ulkomaankaupastamme; esim. 
vuonna 1967 vientimme osuus bruttokansantuotteestamme oli 21 %. Valtaosa eli 
enemmän kuin 85 % u.lkomaankaupastamme suuntautuu Eurooppaan. Näin ollen 
on luonnollista, että Euroopan markkinatilanne ja siinä tapahtuvat muutokset vai
kuttavat olennaisesti taloudelliseen kehitykseemme. 

OEEC-OECD 

Länsi-Euroopan osalta nykyinen taloudellinen yhteistyö lähti liikkeelle toisen 
maailmansodan jälkeen väljämuotoisissa ja joustavissa puitteissa OEEC:ssä ja 
GATTissa, joista kehitys on ajan mittaan johtanut yhteistyön syventämiseen 
alue~llisesti rajoittuneena. 

Länsi-Euroopan maiden taloudellisen yhteistyön lähtökohtana pidetään Yhdys
valtojen ulkoministeri MARSHALLin vuonna 1947 esittämää suunnitelmaa Euroopan 
jälleenrakentamisen avustamiseksi. Marshall-avun jakamiseksi ja Euroopan taloudel
lisen kasvun elvyttämiseksi perustettiin Euroopan taloudellinen yhteistyöjärjestö eli 

1. Muiden maanosien integraatiopyrkimykset ovat tähän mennessä jääneet merkitykseltään 
suhteellisen vähäisiksi. Huomattavin näistä on Latinalaisen Amerikan vapaakauppa-alue eli 
LAFTA. 
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OEEC (Organizationfor European Economic Co-operation), johon liittyi 17 Länsi
Euroopan maata. Tämä merkitsi Euroopassa uutta talouspoliittista ajattelutapaa 
sotaa edeltäneeseen 1930-luvun protektionismiin verrattuna sekä Euroopan talou
dellisen yhdentymisen -alkua. 

OEEC:ssä onnistuttiin 1950-luvulla purkamaan pääosa määrällisistä tuonti- ja 
vientirajoituksista teollisuustuotteiden kansainvälisessä kaupassa sekä poistamaan 
Euroopan maksuliiton eli EPU:n (European Payments Union), vuodesta 1958 Euroo
pan maksusopimus, EMA (European Monetary Agreement), puitteissa kansainvä
lisen maksuliikkeen esteet; Monista merkittävistä tuloksistaan huolimatta OEEC:n 
toiminta osoittautui ajan mittaan puutteelliseksi jäsenmaiden erilaisten taloudel-

,listen intressien vuoksi varsinkin pitkälle teollistuneiden maiden kannalta. Järjes
töstä ei onnistuttu kehittämään riittävän vahvaa yhteenliittymää'taloudellisen yh
teistyön syventämiseksi. Toisaalta jäsenmaiden voimakas taloudellinen kasvu, 
Euroopan jakaantuminen markkinaryhmittymiin ja pyrkimykset kehitysmaiden 
talouden kehittämiseksi lisäsivät taloudellisen yhteistyön tarvetta järjestön piirissä. 
Näin ollen OEEC muutettiin vuonna 1961 Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestöksi eli OECD:ksi (Organization for Economic Co-operation and Develop-
ment). " 

Suomi tuli OECD:n jäseneksi 28. 1. 1969, jolloin Suomen liittymisasiakirja 
talletettiin Ranskan ulkoasiainministeriöön. Suomella oli kuitenkin jo tätä ennen 
mahdollisuus seurata liuomioitsijan asemassa järjestön työtä. 

OECD:n jäseninä ovat tällä hetkellä kaikki Länsi-Euroopan maat sekä Yhdys
vallat, Kanada ja Japani. Sen työhön osallistuu lisäksi erityisasemassa Jugoslavia. 
Järjestön toiminta peittää laajan kentän, johon sisältyy mm. talous- ja kauppapoli
tiikka, kehitysapu, maatalous, teollisuus, työvoima ja kansallisten tilastojen koordi
nointityö. Taloudellisen yhteistyötarpeen jatkuvasti kasvaessa koituu OECD:n 
työstä jäsenmaiden talouselämän eri aloille tuntuvaa hyötyä. 

IMFjaGATT 

Kansainvälisen valuuttayhteistyön kehittämiseksi perustettiin toisen maailmansodan 
jälkeen Kansainvälinen Valuuttarahasto, IMF (International Monetary Fund) , 
jonka jäsenenä Suomi on ollut vuodesta 1947 lähtien. 

Lisäksi suunniteltiin Kansainvälisen kauppajärjestön perustamista yleismaail
mallis~lla pohjalla. Suunnitelma raukesi kuitenkin ja kansainvälisen kaupan kehit
tämisessä sai huomattavimman merkityksen Genevessä 30. 10. 1947 allekirjoitettu 
Tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus eli GATT (General Agreement on 
Tariffs and Trade), jonka toimintaan osallistuu nykyään noin 90 maata. Suomi 
liittyi GATTiin vuonna 1950. Sen piiriin kuuluu tällä hetkellä noin 85 % maail
man" kaupasta. 

GATTin johtavana periaatteena on yleinen ja ehdoton suosituimmuus, jonka 
mukaan jollekin sopimuspuolelle annettu tullimyönnytys koituu kaikkien muiden 
sopimuspuolten hyväksi. Tullien alentamisen ,ohella tavoitteena on jäsenmaiden 
keskinäisen syrjinnän ja kansainvälisen kaupan muiden esteiden poistaminen. Suo.:. 
situimmuuskohtelua täydentävät määräykset kauppapoliittisista menettelytavoista 
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jäsenmaiden välisessä kaupassa ja säännökset kansallisesta kohtelusta SlsalSlssa 
maksuissa ja toimenpiteissä. Niitä ei saa soveltaa tavalla, joka merkitsee kotimais
ten tuotteiden suosimista ulkomaisiin verrattuna. 

Suosituimmuussäännöstä myönnettiin integraatioratkaisuja silmällä pitäen vain 
kaksi poikkeusta: tulliliitto ja vapaakauppa-alue. Edellisellä tarkoitetaan GATTin 
XXIVartiklan mukaan kahden tai useamman tullialueen yhteenliittymää, jossa 
tullit ja muut kaupan esteet poistetaan käytännöllisesti katsoen kaikesta kaupasta 
liiton jäsenalueiden välillä ja jossa kaupankäynnissä tulliliiton ulkopuolisten maiden 
kanssa sovelletaan yhteistä tullitariffia. Vapaakauppa-alueella tarkoitetaan kahden 
tai useamman tullialueen yhteenliittymää, jossa tullit ja muut kaupan esteet poiste
taan käytännöllisesti katsoen kaikesta jäsenalueiden keskinäisestä kaupankäynnistä, 
mutta kukin sopimuspuoli säilyttää oman tullitariffinsa alueen ulkopuolisiin maihin 
nähden. Tulliliiton tai vapaakauppa-alueen llmodostamisen edellytetään lisäksi 
tapahtuvan kohtuullisen ajan kuluessa. Näillä GATTin myöntämillä poikkeus
säännöillä on erityisesti merkitystä siksi, että markkinatalousmaiden taloudelliseen 
integraatio on tähtäävät suunnitelmat rakentuvat joko tulliliiton tai vapaakauppa
alueen pohjalle. 

Kun OEEC:n puitteissa onnistuttiin purkamaan teollisuustuotteiden ulkomaan
kaupan määrälliset rajoitukset, niin GATTin huomattavimpana saavutuksena ovat 
lukuisat tullien alennukset, joihin on päästy sopimuspuolten kesken järjestetyissä 
tullineuvotteluissa. Tullien ja muiden kansainvälisen kaupan esteiden alentaminen 
on luonut pohjaa nykyisten integraatioryhmittymien välisen kaupan kehittämiselle 
ja helpottanut siten osaltaan myös Euroopan markkinoiden yhdentymistä. Keskeisin 
merkitys tässä suhteessa on Kennedyn kierroksessa sovituilla lineaarisilla tullien 
alennuksilla, jotka ovat vähentäneet tuntuvasti jakaantuneiden markkinoiden ra
jaesteiden haittoja. 

Benelux 

Ensimmäisiä alueellisia yhteistyöpyrkimyksiä Euroopassa oli Benelux-maiden eli 
Belgian, Hollannin ja Luxemburgin kesken vuonna 1944 Lontoossa allekirjoitettu 
tulliliittosopimus, jonka· pohjalta toteutettiin vuonna 1948 näiden maiden sisäinen 
tullivapaus ja yhteinen ulkotariffi kolmansiin maihin. Tulliliittoa täydennettiin vuon
na 1958 allekirjoitetulla talousliittosopimuksella,joka'tuli voimaan 1. 11.1960. Ta
lousliitossa oli varsinaisesti kaksi osapuolta: Hollanti ja UEBL (Union Economique 
Belgo-Luxembourgeoise) eli Belgian ja Luxemburgin vuodelta 1921 peräisin oleva 
talousliitto. 

Beneluxissapoistettiin asteittain 1. 11. 1967 mennessä kaikki teollisuus- ja maa
taloustuotteiden kaupan sisäiset esteet. Talousliittosopimukseen sisältyy työvoiman 
ja pääoman liikkumisvapaus sekä jäsenmaiden finanssi-, raha- ja sosiaalipolitiikan 
yhtenäistäminen ja yhteinen vapaakauppapolitiikka, Belgian, Hollannin ja Luxem
burgin liittyessä vuonna 1957 yhtenä kokonaisuutena Euroopan talousyhteisöön so
vittiin, ettei liittyminen vaikuta integraatioyhteistyöhön Beneluxissa. Talousyhtei
sön ulkotariffiin siirtyminen merkitsi käytännössä kuitenkin Benelux-tullien keski
tason huomattavaa nousua ulkopuolisiin maihin nähden. 
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Keskinäisen taloudellisen avun neuvosto 

Vuonna 1949 perustettiin sosialististen valtioiden taloudelliseksi yhteistyöelimeksi 
Keskinäisen taloudellisen avun neuvosto eli SEV (Sovjet Ekonomitsheskoi Vzaimo
pomoshtshi), joskin sen peruskirja vahvistettiin vasta 10 vuotta myöhemmin. SEV:n 
englanninkielinen lyhenne COMECON tai CMEA (Couneil for Mutual Eeonomie 
Aid) on ollut yleisesti käytännössä. Peruskirjan allekirjoittivat' Albania, Bulgaria, 
Puola, Romania, Saksan demokraattinen tasavalta, Tsekkoslovakia, Unkari ja 
Neuvostoliitto. Myöhemmin hyväksyttiin jäseneksi myös Mongolia. Neuvoston 
työhön ovat lisäksi osallistuneet huomioitsijoinaJugoslavia, Kiinan kansantasavalta, 
Kuuba, Pohjois-Korea ja Pohjois-Vietnam. 1960-luvun alkupuolelta lähtien Kiina 
ja Albania ovat kuitenkin poliittisista syistä olleet syrjässä neuvoston työstä. 

SEV:n tavoitteina on sen jäsenmaiden kansantalouksien kehittäminen, taloudel
lisen ja teknisen kehityksen nopeuttaminen, vähemmän teollistuneiden maiden teol
listaminen, työn tuottavuuden ja yleisen hyvinvoinnin lisääminen keskitetyn talous
suunnittelun pohjalla. Tavoitteiden toteuttamiseen pyritään ensi sijassa koordinoi
malla jäsenmaide!l taloussuunnitelmat ja niiden toimeenpanon valvonta, vaihta
malla tieteellis-teknisiä kokemuksia sekä antamalla keskinäistä" taloudellista apua. 
Viimeaikaisessa työssä on keskitytty entistä selvemmin erikoistumiseen ja tuotanto
aloittaiseen yhteistyöhön jäsenmaiden kesken. Kauppavaihdon, teknisen ja tieteel
lisen yhteistyön ohella ovat viimeaikaisia yhteistoimintamuotoja olleet jäsenmaiden 
yhteiset .suuret teollisuuskohteet ja liikelaitokset. Kaupankäynti on pääosiltaan edel
leen bilateraalisella pohjalla. Vuoden 1964 alussa siirryttiin tosin SEV:n jäsenmai
den kesken vaihtoruplissa tapahtuvaan monenkeskiseen maksutapaan. Maksujen 
clearinglaitoksena toimii taloudellisen yhteistoiminnan pankki, joka myöntää myös 
lyhytaikaisia luottoja. 

Päätöksentekovaltaa käyttää neuvosto, johon jäsenmaiden hallitukset valitsevat 
edustajat. Päätökset tehdään yksimielisesti ja jokaisella jäsenmaalla on äänestettäessä 
yksi ääni. 

Täytäntöön panevana elimenä on jäsenmaiden varapääministeritasolla kokoon
tuva toimeenpaneva komitea (IKSEV), joka johtaa järjestön toimintaa neuvoston 
päätösten mukaisesti ja tarkkailee SEV:n suositusten toteuttamista. Toimeenpane
van komitean työeliminä ovat Moskovassa toimiva SEV:n sihteeristö, investointi
suunnitelmien koordinointitoimisto sekä tuotantoaloittaiset erikois- ja yleiskomissiot 
tarpeeIlisine komiteoineen ja yhteinen tutkimustoimisto. Näistä voidaan mainita 
mm. maatalous-, metsätalous- ja eri teollisuuden alojen komissiot sekä ulkomaan
kauppakomissio, joka avustaa pitkäaikaisten kauppasopimusten laatimisessa ja 
tutkii mahdollisuuksia erityisen hintajärjestelmän aikaansaamiseksi jäsenmaiden 
välisessä kaupassa. 

SEV-r.i:laiden yhteistyö on johtanut moniin konkreettisiin tuloksiin, jotka ovat 
edistäneet näiden maiden taloudellista kasvua. Näistä tuloksista voidaan todeta 
mm. Neuvostoliitosta Itä-Euroopan sosialistisiin maihin rakennettu öljyjohto, yhtei
set sähkövoimaverkostot ja metallien tuotannon yhteistyöjärjestö Intermetall, joka 
toimii jäsenmaiden metallipörssinä. 
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Euroopan hiili- ja teräsyhteisön, Euroopan talousyhteisön ja 
Euroopan atomienergiayhteisön perustaminen 

Euroopan yhteisöjen perustamiseen johtaneet neuvottelut lähtivät liikkeelle touko
kuussa 1950 Ranskan silloisen ulkoministerin ROBERT SCHUMANin esitettyä suun
nitelman Ranskan ja Saksan hiili- ja terästeollisuuden saattamiseksi yhteisen ylikan
sallisen johdon alaisuuteen. Suunnitelman taloudellisena tavoitteena oli varmistaa. 
suhdanteille herkkien hiili- ja terästeollisuuden alojen kehitys. Poliittisena tavoit
teena oli, että yhdistämällä perusteollisuudet yhteisen ylikansallisen johdon alaisiksi 
estetään tulevaisuudessa yhteisön jäsenmaiden väliset sodat. Samalla yhteisön pyr
kimyksenä oli luoda Länsi-Euroopan maiden poliittisen yhteistyön perusta. Schu
man-suunnitelman pohjalta käytyjen neuvottelujen tuloksena Belgia, Hollanti, Italia, 
Luxemburg, Ranska ja Saksan liittotasavalta allekirjoittivat Pariisissa 18. 4. 1951 
Euroopan hiili- ja teräsyhteisöä (Communaute Europeenne du Charbon et de l' Acier 
eli CECA) koskevan sopimuksen, joka tunnetaan myös Montan-unionin nimellä. 
Sopimus tuli voimaan 25. 7. 1952,ja Englanti assosioitui siihen vuonna 1954. 

Hiili- ja teräsyhteisön toteutuessa asteittain ryhdyttiin Benelux-maiden aloitteesta 
valmisteluihin yhteistyön laajentamiseksi myös muille talouselämän aloille. Hiili- ja 
teräsyhteisön jäsenmaiden ulkoministerit antoivat. Messinan konferenssissa kesä
kuussa 1955 julistuksen, jossa katsottiin ajan kypsyneen uudelle yritykselle Euroopan 
taloudelliseksi yhdistämiseksi. Tavoitteeksi asetettiin yhteisten instituutioiden perus
taminen sekä asteittain toteutettava kansallisten talouksien yhtenäistäminen, liiken
neyhteyksien parantaminen ja atomienergian r~uhanomaisen käytön edistäminen. 

Perusteellisten valmistelujen tuloksena yhteisön jäsenmaiden ulkoministerit, 
Belgian ulkoministeri PAUL-HENRI SPAAK puheenjohtajanaan, esittivät Brysselissä 
huhtikuussa 1956 laaditun ns. Spaak-raportin, jossa hahmoteltiin Euroopan talous
yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön suuntalinjat. Raportti hyväksyttiin 
Venetsian ministerikokouksessa toukokuussa 1956 jatkoneuvottelujen pohjaksi, ja 
lopputuloksena allekirjoitettiin Roomassa 25. maaliskuuta 1957 sopimus Euroopan 
talousyhteisöstä (ranskaksi Communaute Economique Europeenne eli CEE tai 
saksaksi Europäische Wirtschaftsgemeinschaft eli EWG), jonka englanninkielinen 
lyhenne EEC (European Economic Community) on meillä vakiintunut käytännössä, 
sekä sopimus Euroopan atomienergiayhteisöstä (Communaute Europeenne de 
l'Energie Atomique eli CEEA, saksaksi Europäische Atomgemeinschaft), jonka 
lyhenne EURATOM (European Atomic Energy Community) on yleisesti tunnettu. 
Molemmat sopimukset tulivat voimaan 1. 1. 1958. 

Talousyhteisön perustamissopimuksen perusajatuksena on luoda asteittain yhte
näinen talousalue. Sen yleisenä tavoitteena on taloudellisen toiminnan harmoninen 
kehittäminen ja hyvinvoinnin sekä sosiaalisen turvallisuuden lisääminen jäsenmaissa. 
Tulli- ja talousliiton puitteissa asetettiin tavoitteeksi toteuttaa tavaroiden, työ
voiman, palvelusten ja pääoman yhteiset markkinat poistamalla taloudelliselta toi
minnalta kansalliset rajat 12-15 vuoden pituisen siirtymäkauden kuluessa. . 

Euroopan atomienergiajärjestön tarkoituksena on luoda edellytykset atomiener
giateollisuuden perustamiselle rauhanomaiseen käyttÖöQ. jäsenvaltioissa. 

Kehitys oli näin johtanut Euroopan yhteisöjen perustamiseen. 
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. Pariisin neuvottelut 1956-1958 . 
J 

Hiili- ja teräsyhteisön ja Talousyhteisön syntyessä Englanti ~i :k~tsont:tt voivansa 
;liittyä "J;liihin kumpaankaan~ Kielteiseen ratkaisuun vaikuttivat tällö~n ensi sijassa 
,yhteispjep. ylikansallinen.1uonne, vaikeus sopeuttaa Brittiläisen kansainyhteisön pre
ferenssijärjestelmä Talousyhteisön tulliliittoon ja Englannin maatalouden vaikea 
sopeu ttaminen, yhteisöpolitiikkaa:n. . 

Välttääkseen Eurooppaan talousyhteisösuunnitelman toteutuessa syntyvän, ~~
jaannuksen OEEC:n ministerineuvosto päätti hei~äkuussa .1956 Englannin esityk
.sestä-tutkia mahdollisuuksia muodosta~ ka:ikki OEEC-maat käsittävä vapaakauppa
alue.' Pyrkimyksenä oli kuutosten suunnitteleman aikataulun mukaisesti saada aikaa;n 
laaja· vapaakauppa-alue' sekä taata Talousyh,teisön ulkopuolelle jääville OEEC
,maille yhtäläiset taloudelliset edut kuin kuutosmaillekin, mutta ilman poliittisia vel
voitteita. Neuvotteluissa ei kuitenkaan edistytty. Keskei~inä erimielisyyden aiheina 
,olivat. tavaroiden alkuperäkysymys Talousyhteisön tulliliiton ja sen ulkopuolelle jää
vien vapaakauppa-alueen jäsenmaiden välisessä kaupassa, institutionaaliset kysy
mykset,. maatalous-, talous- ja sosiaalipolitiikan harmonisointi sekä merentakaisten 
,alueiden asema.'Neuvottelut katkesivat lopullisesti joulukuussa' 1958 Ranskan ilmoi
tettua; ~ttei se voinut hyväksyä suunnitteilla ollutta vapaakauppa-aluetta. 

Euroopan vapaakauppaliiton perustaminen ja 
Suom.en assosioituminen siihen 

,- - ----- - .. --Kan -suunnitelma-Iaajan-Iänsieur-oappalaisen vapaakauppa-alueen muodostamisesta
raukesi ja kun lisäksi oli selvää, ettei Talousyhteisön taholta olisi odotettavissa aloi
tetta koko Länsi-Euroopan integraatio-ongelman ratkaisemiseksi, EEC:n ulkopuo
lelle jääneet OEEC-maat, Englanti, ,Skandinavian maat, Sveitsi, Itävalta ja Portu
gali, aloittivat Tukholmassa maaliskuussa 1959 keskustelut keskinäisen vapaakaup
pa-alueen perustamisesta. Tavoitteena oli täyttää syntynyt kauppapoliittinen tyh
jiö ja luoda paremmat edellytykset neuvottelujen uudelleen aloittamiseksi EEC:n 
kanssa sekä aikaansaada samalla toimintakelpoinen integraatiomuoto, joka tarjoaisi 
suurmarkkinoiden edut. 

EFTAnperuslinjat hahmoteltiin varsin lyhyessä ajassa kesällä 1959 ja vapaa
kauppa-aluetta koskeva sopimus allekirjoitettiin Tukholmassa 4. 1. 1960. Laati
mispaikan mukaisesti EFTA-sopimus tunnetaan yleisesti Tukholman konventio 
-nimisenä. Se tuli voimaan 3. 5. 1960. 

EFTAn syntyminen asetti Suomen kauppapoliittisesti vaikeaan asemaan, koska 
perinteisen vientimme, metsäteollisuuden, alalla suurimmat kilpailijamme Ruotsi 
ja Norja sekä tärkein vientimaamme Englanti o~ivat mukana EFTAssa. Tässä 
tilanteessa Suomi aloitti EFTA-maiden kanssa neuvottelut päästäkseen osalliseksi 
vapaakauppa-alueen järjestelyistä elintärkeiden vienti~tujensa turvaamiseksi. Maa
lis~uun puolivälissä 1961 päästiin yksimielisyyteen Supme!l ja EFTA-maiden väli
sestä sopimussuhteesta. Tätä koskeva sopimus allekirjoitettiin 27. 3. 1961 Helsin
gissä, ja se tuif.~o~maan 26.6. 1961. Kauppavaihd~n kehittäminen Neuvostoliiton 

2 
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kanssa oli turvattu 24. 11. 1960 allekirjoitetulla naapuruussuhteeseen perustuvalla 
. tuiiisopimukseila, jolla Neuvostoliitosta Suomeen -tapahtuvalIe tuonnille" myönne-" 

tään EFTA-maita vastaava tullikohtelu. 
Euroopan kauppapoliittinen tilanne on vaikuttanut EFTA-konvention sisältöön 

ja sen soveltamiseen. Sisäisissä tullien alennuksissa pyrittiin seuraamaan EEC:n aika
taulua, joka lopussa jopa alitettiin tuntuvasti eli puolellatoista vuodella. Johtavana 
periaatteena EFTAntyössä on ollut poistaa kaupan esteet ja puuttua jäsenmaiden 
talouspolitiikkaan vain, mikäli kansallisen lainsäädännön soveltaminen on estänyt 
tavaroiden pääsyn markkinoille. 

EFTAn ongelmaksi on muodostumassa, riittääkö tulevaisuudessa enää pelkkä 
vapaakauppaliitto ja kuinka pitkälle olisi kehitettävä yhteistyötä esim. teollisuuspoli
tiikan,tutkimuksen ja teknologian alalla Euroopan IGl;ajuista markkinaratkaisua sil
mällä pitäen. Sen jälkeen kun teollisuustuotteiden vapaakauppa-alue toteutettiin 
pääosiltaan vuosien 1966 ja 1967 vaihteessa poistamalla tullit ja määrälliset tuonti
rajoitukset jäsenmaiden väliltä, on EFTAn toiminnassa siirrytty muiden kaupan 
esteiden poistamiseen. Pääsääntönä näiden osalta on, että tullien ja määrällisten 
rajoitusten poistamisesta koituneita etuja ei saa tehdä tyhjäksi EFTAnsisäistä kilpai
lua rajoittamalla. Tukholman konventiossa sovittiin näiltä osin ainoastaan vapaa
kauppa-alueen yleisistä periaatteista ja tavoitteista. Yksityiskohtaiset määräykset jäi
vät myöhemmin tehtävien päätösten varaan. Lontoon ministerikokouksessa keväällä 
1968 vahvistetun uuden työohjelman puitteissa pyritään parhaillaan selvittämään, 
mihin suuntaan EF--IAa.olisi.kehitettävä EuroopanJaajuista_markkinar_a..tkaisJla_Qrlo~ ____ " ___ _ 
tettaessa. EFTAnjäsenmaiden erilaisen taloudellisen kehityksen asteen ja toisistaan 
poikkeavat tavoitteet Euroopan integraatioratkaisussa huomioon ottaen on ilmeistä, 
että poliittinen tahto uusien velvoitusten omaksumiseen ja uusien tehtävien aloitta-
miseen voi kehittyä vain hitaasti. 

EFTAa perustettaessa toiseksi keskeiseksi tavoitteeksi asetettu pyrkimys laajaan 
eurooppalaiseen integraatioratkaisuun on edelleen avoinna ja näyttää muodostuvan 
erittäin vaikeasti ratkaistavaksi ongelmaksi. Tähän kysymykseen palataan lähemmin 
tarkasteltaessa Euroopan yhteisöjen suhteita ulkopuolisiin maihin. 
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2. Talousyhteisön tavoitteet ja niiden toteutuminen 

Peruslähtökohdat Talousyhteisöä luotaessa 

Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksiin sisältyvien taloudellisten säädösten 
taustana olivat poliittiset tavojtteet ja poliittisen sisällön saanut institutionaalinen 
koneisto, jolle oli tarkoitettu keskeinen asema taloudellisessa yhdentymisprosessissa. 
Lukuun ottamatta ulko- ja puolustuspolitiikan alueita jäsenmaat sitoutuivat luo
vuttamaan osan suvereenisesta toimivallastaan ylikansallisille yhteisöinstituutioille. 
Yhteisöjen pääelinten, neuvoston, komission, Euroopan parlamentin ja tuomio
istuimen, väliseen yhteistyöhön sisältyi federalistisia piirteitä. Voimakkaimpana 
yhteisöjen ylikansallinen luonne ilmeni Euroopan hiili- ja teräsyhteisösopimuksessa. 

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen johdannossa todetaan, 
että yhteisön jäsenvaltioiden hallitukset ovat »päättäneet vuosisataisen kilpailun 
sijasta yhdistää olennaiset etunsa, laskea taloudellisen yhteisön perustamisella ensim
mäisen peruskiven laajemmalle ja syvemmälle yhteisölle kansojen kesken, jotka 
kauan aikaa olivat veristen kiistojen erottamia, ja luoda lainsäädännöllisen perus
tan, joka voi osoittaa suuntaa kaikille yhteisille kohtaloille». Sopimuksen 2 artiklan 
mukaan yhteisöjen tehtävänä on vaikuttaa myönteisesti talouden laajentamiseen, 
työpaikkojen lisäämiseen ja elintason parantamiseen kaikissa jäsenvaltioissa. 

Tavoitteena oli estää vastaisuudessa osapuolten väliset sodat yhtenäistämällä 
näiden maiden hiili- ja teräsmarkkinat yhteisen ylikansallisen johdon alaiseksi. 
Siirtämällä jatkuvasti kansallista päätäntävaltaa ylikansallisille yhteisöinstituutioille 
uskottiin päästävän vähitellen eurooppalaiseen liittovaltioon. Samanaikaisesti käy
tiin Länsi-Euroopassa laajoja neuvottel~a poliittisen yhteistyön ja yhteisen turvalli
suuspolitiikan kehittämiseksi. Nämä pyrkimykset ajautuivat kuitenkin karille Rans
kan kansalliskokouks.en kieltäytyessä 30. 8. 1954 ratifioimasta Euroopan puolustus
yhteisöä koskevia suunnitelmia. Tämä vaikutti ratkaisevasti siihen, että yhteisöjen 
jäsenmaiden poliittinen yhteistyö jäi taka-alalle ja pääpaino siirtyi taloudellisen 
yhteistyön kehittämiseen. 

Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksenjohdannossa sanotaan, että jäsen
valtiot ovat päättäneet perustaa Euroopan talousyhteisön »vakaana tahtonaan luoda 
perusta Euroopan kansojen väliselle yhä läheisemmälle liitolle, päättäneinä turvata 
yhteistoimin maittensa taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen poistamalla Eurooppaa 
jakavat raja-aidat». Sopimuksen 2 artiklan mukaan »Yhteisön tehtävänä on luo
malla yhteismarkkinat ja lähentämällä asteittain eri jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa 
edistää yhteisön piirissä taloudellisen toiminnan harmonista kehitystä, jatkuvaa ja 
tasapainoista edistymistä, lisääntyvää vakavuutta, elintason nopeampaa nousua ja 
läheisempiä suhteita tähän yhteisöön kuuluvien valtioiden kesken». 

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen tavoitteena on luoda 
edellytykset atomienergiateollisuuden perustamiselle ja kehittämiselle rauhanomai
seen käyttöön sekä edistää täten elintason parantamista jäsenvaltioissa. 

Talousyhteisön tarkoituksena oli siten luoda perusta Euroopan kansojen väliselle 
läheisemmälle liitolle. Tavoitteeksi asetettiin myös selvästi, että yhteisö ei rajoit
tuisi vain kuuteen jäsenvaltioon, vaan että sitä voitaisiin laajentaa ottamalla uusia 



jäseniä~ Toinen keskeinen ajatus oli, että toteutettava taloudellisten alojen yhteisö
politiikka ei olisi tavoite sinänsä, vaan keino pyrittäessä laajempaan päämäärään 
eli Euroopan kansojenyä~iset::n läheisempään liittoon, jonka yti:men yhteisön jäsen
valtiot muodostaisivat. Näihin tavoitteisiin sisältyi myös erityisesti Itä- ja Länsi
Euroopan maiden välisen jännityksen lieventäminen ja yhteistyön kehittäminen 
pysyvän rauhan turvaamiseksi Euroopassa. Nämä olivat peruslähtökohdat yhteisöä 
luotaessa. 

Talousyhteisön kehitys ei ole kuitenkaan vastannut peruslähtökohtina olleita 
poliittisia ja institutionaalisia tavoitteita. Euroopan yleispoliittinen kehitys, yhtei
sön jäsenmaiden eriävät käsitykset poliittisen' yhteistyön institutionaalisista muo
doista, yhteisen politiikan tavoitteista sekä muiden Euroopan maiden, ennen kaik
kea Englannin, liittymisestä yhteisöön ovat vaikuttaneet siihen, että Talousyhteisön 
luonne, sellaisena kuin se on ilmennyt tähänastisessa kehityksessä, on muuttunut. 
Pääpaino 'on ollut taloudellisessa integraatiossa ja kaikki pyrkimykset jäsenmaiden 
poliittiseen 'riittoon tai 'ulkopolitiikan yhtenäistämiseen sekä yhteisöjen laajentami
seen ovat jääneet tuloksettomiksi. Myöskään perustamissopimuksen tavoitteet siir
tymisestä ylikansalliseen päätöksentekomenettelyyn: eivät ole toteutuneet, vaikka 
,taloudellisen yhteistyön syventyessä ja laajetessa jäsenmaiden keskinäinen yhteen
kuuluvuus ja riippuvuus on lisääntynyt, minkä alun perin ajateltiin luovan kiihok
keen myös poliittisen yhteistyön kehittämiseen. 

Yhteisön tähänastisen, suhteellisen lyhyen ja ajoittain myrskyisänkin kehitys
kauden perusteella on kuitenkin erittäin vaikea päätellä, miten, missä muodossa ja 
kuinka pitkän ajan kuluessa kaikkiin tavoitteisiin päästään tai miten niitä joudutaan 
kehitystä vastaavasti mahdollisesti muuttamaan. 

Taloudellisen integraation tavoitteet ja niiden toteutum.inen 

Kaikki kolme yhteisösopimusta pyrkivät taloudellisessa integraatiossa käytännössä 
samaan tavoitteeseen, yhtenäisiin markkinoihin, joissa työvoima, tavarat, palveluk
set ja pääoma voivat liikkua vapaasti. Yhteisösopimusten keskeisenä yleissääntönä 
on kansallisuuteen perustuvan syrjinnän kieltäminen. Tähän liittyy jäsenmaiden 
elinkeino-oikeudellisen lainsäädännön pääpiirteittäinen yhtenäistäminen. 

Hiili- ja teräsyhteisösopimuksen puitteissa on toteutettu hiilen, raudan ja teräk
sen yhteismarkkinat poistamalla jäsenmaiden keskinäiset tulli- ja muut rajaesteet 
sekä yhtenäistämällä ulkopuolisiin maihin kohdistuvat tullit. Yhteisiä markkinoita 
pyritään vahvistamaan mm. hintojen valvonnan, investointien koordinointiin sekä 
rakennerationalisointiin tähtäävien toimien, työvoiman liikkumisvapauden ja kil
pailusääntöjen avulla. Hiili- ja terästuotteiden osalta on jo toteutettu sopimuksen 
edellyttämä yhteinen taloUs- ja teollisuuspolitiikka olennaisilta osin. ' 

Talousyhteisön yhteisten markkinoiden toteuttamisen tavoitteeksi asetettiin 12 
vuoden pituinen siirtymäkausi (1. 1. 1958-31. 12. 1969), joka on jaettu kolmeen 
neljän vuoden pituiseen toteuttamisvaiheeseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi Talous
yhteisön toiminta käsittää perustamissopimuksen 3 artiklan mukaan: 



-'-. tavaroiden -tuontiin ja vientiin kohdistuvien tullien ja :r;näärällisteni rajoi~usten 
- sekä kaikkien muiden vaikutuksiltaan vastaavien toimenpiteiden. poistamisen 

jäsenvaltioiden väliltä; 
- yhteisen, ulkopuolisiin valtioihin kohdistuvan tullitariffia ja kauppapolitiikan 

vahvistamisen; " . 
- jäsenvaltioiden välisten henkilöiden, palvelusten ja pääoman liikkumisvapauteen 

kohdistuvien rajoitusten poistamisen; 
....:..... yhteisen maatalouspolitiikan lu~misen; 
- yhteisen liikennepolitiikan IUQmisen; 
- kilpailun vinoutumisen estävän järjestelmän käyttöönoton yhteismarkkinoilla; 
--.:... sellaisten menettelytapojen soveltamisen, jotka tekevät mahdolliseksi jäsenval-

tioiden talouspolitiikan yhdenmukaistamisen ja niiden maksutasehäiriöiden 
estämisen; . 

- kansallisten lainsäädäntöjen lähentämisen toisiinsa, sikäli kuin se on tarpeen 
yhteismarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi; 

- Euroopan sosiaalirahaston luomisen työntekijöiden työnsaantimahdollisuuksien 
ja heidän. elintasonsa parantamiseksi; - -', - . 

-:- Euroopa,n investointipankin perustamisen helpottama,at;l' yhteisön taloudellista 
kehitystä luomalla uusia taloudellisia voimavaroja; 

- merentakaisten maiden ja alueiden liittämisen sopimuksen piiriin tavaranvaih~ 
don lisäämiseksi ja taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi yhteis
voimin. 
Euratom-sopimuksen tavoitteeksi asetettiin luoda edellytykset atomienergiateol

lisuuden perustamiselle ja myötävaikuttaa jäsenvaltioiden elintason nostamiseen ja 
pyrkiä, kehittämään kauppasuhteita muiden maiden kanssa. Tässä tarkoituksessa 
Euratomin tehtävänä on: 
- kehittää tutkimusta ja taata suurin mahdollinen teknisten tietojen levittäminen; 
- saada aikaan ja valvoa väestön ja työntekijöiden terveyttä, suojaa ja turvallisuutta 

koskevien samanlaisten määräysten soveltamista; 
-. edistää sijoituksia ja valvoa, että erityisesti teollisuutta rohkaisemalla' saadaan 

aikaan atomienergian kehittämiseen vaadittavat peruslaitokset; 
--:- taata säännöllinen ja oikeudenmukainen malmin ja ydinpolttoaineen saanti; 
- taata tarpeellisen valvonnan avulla, ettei· ydinainetta käytetä muihin kuinso:-

vittuihin tarkoituksiin; 
-:- käyttää omistusoikeutta erityisen halkeamiskelpoiseen aineeseen' (rikastettu 

uraani ja plutonium); 
- varmistaa myyntimahdollisuudet ja parhaan mahdollisen tekniikan käyttömah

dollisuus perustamalla yhteiset markkinat atomiaineelie ja tarvikkeille luomalla 
vapaat pääomamarkkinat atomienergiasijoituksissa ja toteuttamalla :asiantunti
joiden palvelukseenottamisvapaus yhteisössä; 

- solmia muiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.yhteyksiä,jotka ovat 
omiaan edistämään atomienergian rauhanomaista käytt.öä .. 
Euroopan talousyhteisön alkuvuosina voimakas kehitys tulliliiton toteuttamiseksi 

näytti helpolta, koska ensimmäiset suuret ratkaisut sisältyivät jo Rooman sopimuk
sen hyväksymiseen. Taloudellisen yhteistyön syventäminen tullili.itosta talousliitoksi 
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edellyttää kuitenkin jatkuvasti uusia poliittisia ratkaisuja, joista useat ovat osoittau
tuneet vaikeiksi: Sisäistä yhteistyötä on lisäksi haitannut viime aikoina suuresti 
jäsenmaiden erilainen suhtautuminen yhteisöjen laajentamiskysymykseen. Yhteisö
politiikan toteuttamisessa on ilmennyt viivästymisiä, erimielisyyksiä ja kriisejä, joissa 
yhteisöjen olemassaolo on joutunut kyseenalaiseksi. Mutta jokaisesta kriisistä yhteisö 
on onnistunut palaamaan tavanmukaiseen päiväjärjestykseen, vaikkakin tuloksena 
on saattanut olla, että vaikea lisäongelma on jäädytetty ratkaisua odottamaan. 

Toisin sanoen yhteisön talouselämän eri alojen yhdistyminen on päässyt ilmei
sesti niin pitkälle, että tehtyä on vaikea purkaa. Elinkeinoelämä ja taloudelliset 
intressit ovat kokonaisuutena niin kiinteästi sidotut toisiinsa, että jo tämän katso
taan riittävän takaamaan Talousyhteisön olemassaolon, vaikka eteenpäinmeno ja 
kehityksen suuntaviivat eivät olekaan täysin selvät. Yhteisön sisäinen dynamiikka 
ja erityisesti komission aktiivinen panos päätösten valmistelussa vievät yhteisön 
kehitystä asteittain eteenpäin, vaikka kehitys eri alojen osalta näyttääkin nykytilan
teessa jäävän hajanaiseksi, ellei päästä koordinoidun yhteisöpolitiikan toteutta
miseen. 

Pääpaino on edelleen taloudellisen integraation täydentämisessä. Talousyhteisön 
tulliliitto toteutettiin 1. 7. 1968 poistamalla sisäiset tullit ja saattamalla voimaan 
yhteinen ulkotariffi ulkopuolisiin maihin nähden. Sitä täydennetään jatkuvasti 
yhteisillä kilpailusäännöillä, joihin sisältyvät mm. määräykset kartelleista, julkisista 
yrityksistä ja valtion tukitoimenpiteistä. Yhteisestä maatalouspolitiikasta on jo 
päästy yksimielisyyteen. Tulliliiton toteutumisen yhteydessä komission antamassa 
julistuksessa asetetaan yhteisön seuraavaksi päätavoitteeksi talousliiton toteuttami
nen. Tähän sisältyy henkilöiden, yritystoiminnan ja pääoman liikkumisvapaus, jä
senvaltioiden yhteinen maatalous-, liikenne- ja kauppapolitiikka sekä talous-, teol
lisuus-, vero- ja sosiaalipolitiikan yhdenmukaistaminen. Lisäksi pyritään harmoni
soimaan jäsenvaltioiden lainsäädäntö tarvittavilta osin kilpailun vinoutumisen vält
tämiseksi. Niiden muutosprosessien helpottamiseksi, jotka markkinoiden yhdenty
minen aiheuttaa, perustettiin Euroopan sosiaalirahasto erityisesti työvoiman uudel
leen kouluttamista varten sekä Euroopan investointipankki edistämään taloudellista 
kehitystä ja yhteisön elinkeinoelämän uudelleen rakentamista. 

Varsin merkittävänä kauppapoliittisena saavutuksena on pidettävä, että GATTin 
Di1lon- ja Kennedyn kierroksen neuvotteluissa Talousyhteisö esiintyi yhtenä osa
puolena, vaikka yhteinen kauppapolitiikka on muutoin vielä suurelta osin avoinna. 
Yhteisten työmarkkinoiden luomisessa ollaan jo pitkällä. Liiketoiminnan vapaan 
aloittamisoikeuden periaatteiden täytäntöönpanossa on edistytty tuntuvasti. Liike
vaihtoverotuksen harmonisoinnista on päästy yksimielisyyteen lisäarvonveron poh
jalla. Ohjelma keskipitkän aikavälin taloudellista suunnittelua varten on saatu 
aikaan ja lisäksi neuvotellaan säännöllisesti raha- ja talouspolitiikasta. Suhdanne
politiikkaa on enää vaikeaa, melkeinpä mahdotonta, hoitaa pelkästään kansallisella 
pohjalla. Rooman sopimuksen määräykset ovat tällä hetkellä yhdenmukaistetun 
suhdannepolitiikan paras tae, joskin velvoitusten konkreettiset säännöt ovat edelleen 
muotoilematta. 

Keskeisiksi kysymyksiksi ovat muodostumassa yleinen talouspolitiikka ja yhtei
nen teollisuuspolitiikka, yhteistyön tarve tutkimuksen ja teknologian alalla sekä 
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pääomamarkkinoiden ja yhteisen liikennepolitiikan kehittäminen, maatalouden 
rahoitus sekä yhteistyö raha- ja valuuttapoliittisissa kysymyksissä. Rooman sopi
musta ei kuitenkaan voida käsittää siten, että kun siirtymäkausi on ohi, kaikki olisi 
jo saavutettu. Talousliiton edistyminen ja sen johtaminen sekä suhtautuminen 
yhteisön ulkopuolisiin valtioihin vaativat senkin jälkeen edelleen jatkuvia poliittisia 
ratkaisuja. 

Talousyhteisössä on viime aikoina ollut selvästi havaittavissa väsymystä yhteisö
keskeiseen ajatteluun. Benelux-maat ja Italia ovat vaatineet yhteisön sisäisen ke
hittämisen asettamista riippuvaiseksi sen laajentamisesta. Ranska on tähdentänyt 
ehdotuksissaan näiden kahden asian pitämistä toisistaan erillään. Saksan liitto
tasavalta on pyrkinyt näiden molempien käsityskantojen lähentämiseen ja ehdotta
nut laajentamiskysymyksen helpottamiseksi kaupallisia järjestelyjä, yhteistyötä tek
nologiassa ja konsultointeja sekä vaatinut samanaikaisesti yhteisön sisäistä kehittä
mistä. 

Nykytilanteessa näyttää siltä, että Talousyhteisöstä puuttuu sen alkuvuosien 
suurille menestyksille tunnusomainen luottamus, joka edelleen on edellytyksenä 
kaikelle merkittävälle edistymiselle. Tämä aiheuttaa tyhjäkäyntiä yhteisöpolitiikan 
toteuttamisessa. Erimielisyydet yhteisön laajentamiskysymyksissä ovat vain osase
litys tähän. Yhteisössä on nyt siirrytty kehitysvaiheeseen, jossa joudutaan puuttu
maan entistä enemmän jäsenmaiden itsemääräämisoikeuteen. Edessä on useita 
ongelmia, koska jäsenvaltioiden edut törmäävät lukuisiin vaikutuskenttiin, joilla 
on mitä moninaisimpia argumentteja kansallisesta toimintavapaudesta luopumista 
vastaan. Tähän liittyy keskeisenä kysymys, onko yhteisön ratkaisuissa ensi sijalla 
sen kehittäminen kokonaisuutena vai edustavatko ratkaisut yhteisön jäsenten kan
sallisten etujen suurinta yhteistä tekijää. Poliittisia valintoja rajoittaa usein talou
dellinen tilanne. Talousyhteisön edut saattavat pitemmälle tähdättäessä vaatia 
jäsenvaltioiden etujen väistymistä lyhyen ajan perspektiivistä katsottuna. 

Talouselämän rakenteelliset kysymykset ovat vaikeasti ratkaistavissa. Jokaisen 
alan yhteispolitiikan on välttämättä sisällytettävä piiriinsä kansalliset edut ja ongel
mat. Yhteisöpolitiikan voitolle pääseminen riippuu keskinäisestä luottamuksesta. 
Luottamuspula voi johtaa yhteistyön pysähtymiseen ja entistä rajoittuneempaan 
politiikkaan, mikä saattaisi merkitä yhteisön jäämistä pitkäksi aikaa nykyiseen tulli
liittovaiheeseensa täydennettynä osittain eräillä talousliittoon sisältyvillä aloilla ja 
yhteisellä maatalouspolitiikalla. Pyrkimyksenä olevan talousliiton toteuttaminen 
edellyttää yhteisöpolitiikan koordinointia ja selviä yhteisiä tavoitteita siihen sisäl
tyvillä aloilla. Ellei tähän päästä, yhteisön lähivuosien kehitys voi edetä vain hitaasti 
yhteisön ja kansallisten etujen kompromissien ja myönnytysten tietä. 

Talousyhteisön jäsenm.aiden pyrkim.ykset poliittiseen yhteistyöhön 

Kuten edellä peruslähtökohtia tarkasteltaessa todettiin, asetettiin Euroopan yhtei
söjä luotaessa niiden lopulliseksi päämääräksi Euroopan kansojen välisen liiton pe
rustaminen. Tämä perustui näkemykseen, että taloudellisen integraation toteutta
minen johtaisi ajan mittaan poliittiseen yhteisöön, joka varmistaisi taloudellisen 
yhdentymisen saavutukset. 
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Talousyhtei~ön .perustamisen jälkeen yhteisön jäsenvaltioiden· väliset keskuste-, 
lut poliittisesta yhteistyöstä lähtivät liikkeelle vuonna 1959. Tällöin sovittiin,.että 
kuuden jäsenvaltion ulkoministerit tapaavat. neljästi' vuodessa keskustellakseen 
yhteisestä ulko- ja puolustuspolitiikasta. Jäsenvaltioiden ja niiden hallitusten pää-' 
miehet kokoontUivat samassa tarkoituksessa heinäkuussa 1961 Bonnissa. Kokoukses
ta annetussa ns. Bonnin julistuksessa vahvistettiin pyrkimys Euroopan poliittiseen 
yhdentymiseen kolmen Euroopan yhteisön pohjalla. Siksi kunnes yhdentyminen 
saataisiin päätökseen instituutioiden muodossa, päätettiin. poliittisen yhtenäistä
misen saavuttamiseksi mm. järjestää säännöllisin väliajoin valtioiden ja hallitusten 
päämiesten kokouksia sekä perustaa erikoiskomitea :tutkimaan ja tekemään ehdo
tuksia sopimusluonnokseksi poliittisesta liitosta. Edelleen päätettiin vahvistaa ole
massa olevia yhteisöjä ja sovittiin, ettei niiden oikeuksia saa vähentää. Yhteistyön 
edellytettiin edistävän Euroopan yhteisöjen toimeenpanevien elinten yhteensulau
tumista. 

Periaatteellisesta yhteisymmärryksestä huolimatta Bonnin kokouksen keskustelut 
poliittisesta yhteistyöstä jäivät tuloksettomiksi. Valtioiden ja hallitusten päämiesten 
mielipiteet tavoitellun poliittisen yhteisön luonteesta olivat selvästi ristiriitaiset. Bene
lux-maat· esittivät luotavaksi ylikansallisluonteisen poliittisen liiton, kun taas Ranska 
kannatti liiton muodossa toimivaa jäsenmaiden keskeistä, poliittista koordinoimis
elintä. 

Ranska valmisteli ensimmäisen sopimusluonnoksen poliittiseksi liitoksi, joka tun
netaan ns. Fouchet-suunnitelman nimellä. Sen tavoitteena oli »saada aikaan yhtenäi
nen ulkopolitiikka jäsenvaltioita yhteisesti kiinnostavissa asioissa». Suunnitelmassa 
esitettiin perustettavaksi neuvosto, joka olisi kokoontunut joko valtioiden tai hallitus
ten päämiesten tai ulkoministerien tasolla ja jossa kaikki päätökset olisi tehty yksi-. 
mielisesti. Yhteisön viisi muuta jäsenmaata eivät kuitenkaan katsoneet voivansa 
hyväksyä tätä ehdotusta enempää kuin Ranskan toistakaan periaatteiltaan saman
suuntaista sopimusehdotusta, jota kutsuttiin Fouchet II -suunnitelmaksi. Sen ja 
viiden. muun jäsenmaan tekemien esitysten pohjalla jatkettiin keskusteluja poliitti
sesta yhteistyöstä kesään '1962 asti, jolloin ne katkesivat sopimukseen pääsyn osoit
tautuessa mahdottomaksi. Myös Englanti oli esittänyt huhtikuussa 1962 pyynnön 
saada osallistua näihin keskusteluihin. 

Poliittista liittoa koskevissa keskusteluissa Ranska ajoi jäsenmaiden ulkopolitii-' 
kan yhtenäistämistä siinä muodossa, että kansalliset valtiot säilyisivät edelleen (»isän
maiden Eurooppa» tai de GAULLEn sanontaa käyttäen »l'Europe des Etats» eli. 
valtioiden Eurooppa). Ranska on vastustanut yhteisöjen ylikansallista .kehitystä.· 
Sen mukaan jäsenvaltioiden hallitukset eivät luovuttaisi valtaansa ylikansallisille 
elimille, vaan yhtenäistäisivät politiikkansa säännöllisin keskinäisin konsultaatioin. 
Viisi muuta jäsenmaata pyrki kiinteämpään yhteisqön, jonka sihteeristö olisi .ollut 
kansallisiin hallituksiin nähden yhtä itsenäinen kuin nykyisten yhteisöjen toimeen
panoelimet. Poliittisissa kysymyksissä lähtökohtana oli, että neuvosto Voisi tehdä 
vain yksimielisiä päätöksiä. Keskeisenä erimielisyyden aiheena oli lisäksi Ranskan 
vaatimus, että valtioiden tai hallitusten päämiesten muodostama neuvosto saisi 
tehdä päätöksiä myös taloudellisissa asioissa. Viisi :J?luuta jäsenmaata katsoi, että 
tämä olisi hoIjuttanut vakavasti nykyisten yhteisöjen ylikansallista luonnetta. ·Rans", 
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kan innokkaimpia vastustajia tässä suhteessa ovat olleet, B'enelux-maat: Pienten 
yhteisömaiden taholta yhteisöjen ylikansallisuutta 'on pidetty parhaana suojana suur
ten valtioiden määräysvaltaa vastaan. 

Vuoden 1961 jälkeen yhteisön jäsenvaltioiden ja niiden hallitusten päämiehet 
tapasivat toisensa yhteisessä kokouksessa vasta toukokuussa' 1967, kun Roomassa 
vietettiin Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamis
sopimusten allekirjoittamisen lO-vuotisjuhlaa. Tällöin oltiin kuitenkin' ilmeisen 
kaukana niistä' ajatuksista, jotka hallitsivat Rooman sopimukset allekirjoittaneita 
valtiomiehiä näiden uskoessa laskeneensa tuolloin perustan Euroopan integraatiolle 
ja pitkällä aikavälillä myösjäsenvaltioiden poliittiselle liitolle. Keskusteluissa olivat 
keskeisesti esillä vanhat poliittista erimielisyyttä aiheuttaneet kiistakysymykset 
yhteisöjen 'laajentamisesta ja poliittisen yhteistyön kehittämisestä. Rooman juhla-. 
kokouksessa oltiin periaatteessa yksimielisiä poliittisen koordinoinnin tarpeesta,
mutta jälleen uusiutui vanha menettelytapaa ja tavoitteita koskeva ristiriita~ Kes-
kusteluista ei ollut muuta tulosta, kuin että sovittiin uudesta tapaamisesta vuoden 
1967 lopulla. Myöhemmin todettiin kuitenkin, ettei edellytyksiä tähän tapaamiseen 
ollut yhteisön laajentamiskysymyksessä syntyneen erimielisyyden johdosta, jonka 
Englannin uudistama jäsenanomus aiheutti. 

Poliittisen yhteistyön pyrkimyksiä tarkasteltaessa on erityisesti syytä mainita 
Länsi-Euroopan unioni, WEU (Western European Union). Sen lähtökohtana oli 
Belgian, Englannin, Hollannin, Luxemburgin ja Ranskan välillä vuonna 1948 alle
kirjoitettu Brysselin sopimus. NATOn perustamisen jälkeen ja Ranskan hylättyä 
vuonna 1954 Euroopan puolustusyhteisöä koskevan sopimuksen päädyttiin touko
kuussa 1955 WEU:n perustamiseen, jolloin myös Saksan liittotasavalta ja Italia'tuli
vat edellä mainittujen lisäksi sen jäseniksi. Länsi-Euroopan unioni perustettiin soti-. 
laalliseksi, taloudelliseksi, sosiaaliseksi ja kulttuurilliseksi yhteistyöelimeksi, jonka 
jäsenvaltiot sitoutuivat edistämään Länsi-Euroopan yhtenäisyyttä. Euroopan talo
usyhteisön perustamisen jälkeen se joutui kuitenkin taka-alalle ja on sen jälkeen 
toiminut ensi sijassa Talousyhteisön jäsenmaiden ja Englannin välisenä yhteyseli
menä. Englannin liittymisneuvottelujen katkettua tammikuussa 1963 sovittiin 
unionin toiminnan tehostamisesta järjestämällä seitsemän maan välillä ulkominis
terikokouksia neljännesvuosittain pysyvän yhteyden ylläpitämiseksi Eurooppaa 
koskevissa poliittisissa ja taloudellisissa kysymyksissä. 

, WEU:n kokousten tulokset ovat vuosien mittaan kuitenkin yhteistyön tehos-
tamisyrityksistä huolimatta jääneet tähän mennessä merkitykseltään varsin vähäi
siksi, vaikka erityisesti viime aikoina sen toiminta on ollut varsin aktiivista. Varsin-, 
kin Roomassa lokakuussa 1968 pidetystä WEU:n kokouksesta lähtien on pyritty 
Benelux-maiden ja Englannin aloitteesta lisäämään ja vahvistamaan Englannin ja 
Talousyhteisön jäsenmaiden ulkopoliittista ja puolustuksellista yhteistyötä Länsi., 
Euroopan unionin piirissä. Tarkoituksena on ollut saada aikaan pakollinen' kon
sultointi yhteisesti sovittavista' kysymyksistä 'ensi askeleena kohti WEU:n· jäsen
maiden ulkopolitiikan harmonisointia. Samassa yhteydessä ovat olleet esillä myös 
puolustuspolitiikkaa koskevat kysymykset. 

Nämä yritykset kuvastavat WEU:n piirissä ilmeneviä pyrkimyksiä siirtää laa
jemman eurooppalaisen yhteistyön aikaansaaminen poliittisille aloille, sen jälkeen 
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kun yritykset Talousyhteisön laajentamiseksi ovat epäonnistuneet. Ranskan asenne 
näihin pyrkimyksiin on kuitenkin ollut kielteinen eikä niissä ole päästy eteenpäin . 

. - Yhtenä perustekijänä Talousyhteisön jäsenvaltio~den poliittisissa yhteistyöpyrki
myksissä on ranskalais-saksalaisen yhteistyön kehitys. Benelux-maat ovat aina ilmais
seet selvästi, että poliittinen yhteistyö edellyttää Englannin mukanaoloa. Italian 
käsityskanta on ollut tätä varsin lähellä. Talousyhteisön sisäisen yhteistyön kehit
täminen ja yhteisön laajentaminen ulkopuolisiin maihin riippuvat ennen kaikkea 
poliittisista· edellytyksistä päästä jäsenvaltioiden kesken yksimielisyyteen turvalli
suuspolitiikasta. Niin kauan kuin tätä ei ole saavutettu, jäsenvaltiot eivät ole myös
kään valmiita luopumaan yhteisöjen hyväksi ulkopoliittisesta päätösvallastaan. 

Tähänastisen kehityksen valossa näyttää ilmeiseltä, että yhteisön jäsenvaltioiden 
on erittäin vaikea päästä yksimielisyyteen poliittisesta yhteistyöstä, jota edellytettiin 
yhteisösopimuksia luotaessa. Mielipiteiden eroavuudet jäsenvaltioiden välillä näyt
tävät tässä suhteessa viimeaikaisten tapahtumien jälkeen entisestään lisääntyneen. 
Yhä useammalla taholla on myös luovuttu käsityksestä, että poliittinen yhdenty
minen voitaisiin saavuttaa asteittGl:in yhteisön taloudellisen integraation seurauksena. 

Talousyhteisön institutionaalinen yhteistyö 

Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksista CECA- ja EURATOM-sopimukset 
ovat lakityyppisiä sopimuksia (traite-Ioi), jotka sisältävät jäsenvaltioita sellaisenaan 
sitovia määräyksiä. Sen sijaan Rooman sopimus muodostaa periaatteessa ainoas
taan Talousyhteisön puitteet (traite-cadre). Se määrittelee, tullien ja määrällisten 
rajoitusten poistamista koskevia määräyksiä lukuun ottamatta, useilla aloilla vain 
yleiset suuntaviivat ja jättää yhteisön toimielinten tehtäväksi muovata lähemmin 
sovellettavat säännökset. Yhteisön päätökset tulevat sellaisinaan voimaan jokaisessa 
jäsenvaltiossa, ja ne saattavat johtaa useilla aloilla verraten syviin muutoksiin. 
Neuvostolla on oikeus antaa esim. taloudellista kilpailua koskevia säädöksiä, päät
tää yhteistariffin tulleista ja solmia tulli- ja kauppasopimuksia ulkopuolisen maan 
kanssa. 

Rooman sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen pyritään asteittain kolmeen 
vaiheeseen jaetun siirtymäkauden kuluessa. Tämän mukaisesti on säädetty myös 
institutionaalinen yhteistyö. Yhteisön perustamissopimuksen määräykset päätök
senteossa on muotoiltu siten, että yksittäisten jäsenvaltioiden vaikutus pienenee 
asteittain yhteisön etujen hyväksi. Päätöksentekomekanismin periaatteena on, että 
perustamissopimusta toteutettaessa on haluttu antaa pääpaino yksimielisyyssään
nölle. Sen jälkeen kun jonkin toimialan yhteinen politiikka (esim. maatalous) on 
määritelty ja toteutettu, sovelletaan enemmistöpäätössääntöä, jotta yhteisön toi
minta olisi joustavaa. Sitä mukaa kuin eri alojen yhteisöpolitiikka tulee voimaan, 
lisääntyy perustamissopimuksen mukaan enemmistöpäätöstä vaativien tapausten 
luku yhteisön siirtyessä »operatiiviseen vaiheeseen». 

Tavoitteena olevan yhteistyön laajuus vaihtelee aloittain. Esimerkiksi raha
politiikassa yhteistyö supistuu pääasiassa jäsenvaltioiden keskeisiin säännöllisesti 
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toistuviin neuvotteluihin. Niillä aloilla taas, joilla edellytetään yhteistä politiikkaa, 
kuten kauppa-, maatalous- ja liikennepolitiikassa, jäsenvaltioiden on ensimmäiseksi 
sovittava perustana olevan yhteisöpolitiikan periaatteista sekä menettelytavoista nii
den toteuttamiseksi. Näiden molempien ääritapausten välillä - jäsenvaltioiden kes
keinen neuvottelumenettely ja yhteisöpolitiikan täytäntöönpano - on kuitenkin 
lukuisia välimuotoja. 

Talousyhteisön institutionaalinen rakenne 

Talousyhteisön hallintokoneiston rakenne on pääosiltaan seuraava (kuvio s. 37). 
Päättävänä eli lakia säätävänä elimenä on neuvosto, jossa on kuusi jäsentä. Sen muo
dostavat jäsenvaltioiden hallitusten edustajat, tavallisimmin ulkoasiainministerit tai 
tarpeen mukaan muiden ammattialojen ministerit. Käytännössä saattaa käsiteltävien 
asioiden laadusta ja merkityksestä riippuen neuvoston istuntoihin osa1listua useita 
ministereitä tai vain määrättyjä ammattiministereitä tai ministeriä edustavana val
tiosihteeri tarvittavine asiantuntijoineen kustakin jäsenvaltiosta. Neuvoston apuna 
on pääsihteerin johtama noin 500 henkilöä käsittävä sihteeristö. 

Neuvosto päättää yhteisöpolitiikan lopullisesta muotoilusta. Sen tehtävänä on 
huolehtia jäsenmaiden yleisen talouspolitiikan yhdenmukaistamisesta yhteisöjen 
perustamissopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. Neuvosto tekee päätöksensä 
yleensä komission ehdotuksesta, jonka se voi muuttaa vain yksimielisesti. Keskeinen 
merkitys on myös sillä, että neuvosto ei ole parlamentaarisen valvonnan alainen 
samalla tavoin kuin kansalliset hallitukset. 

Neuvoston apuna työskentelee pysyvien edustajien komitea, joka koostuu jäsen
valtioiden Brysselissä olevien edustustojen päälliköistä. Sen tehtävänä on valmistella 
neuvoston päätöksentekoa. Tästä komiteasta, joka oli aikaisemmin melko lailla taka
alalla, on viime vuosina tullut neuvoston ohella tärkein tekijä yhteisön päätöksen
tekomenettelyssä. 

Asioita valmistelevana, ehdotuksia tekevänä ja täytäntöön panevana elimenä on 
komissio, jolla on myös osa päätäntävaltaa. Sillä on kaikissa asioi~sa aloitteen- ja 
ehdotuksenteko-oikeus yhteisöpolitiikan toteuttamiseksi. Komission tehtävänä on 
lisäksi valvoa yhteisön päätösten täytäntöönpanoa ja juoksevaa hallintoa. Se on vas
tuussa yhteisösopimuksen määräysten ja neuvoston päätösten toteuttamisesta. Ko
missio antaa jäsenmaille ohjeita ja suosituksia sekä myöntää oikeuden poiketa yhtei
sön velvoitteista. Lisäksi komissio edustaa yhteisöä suhteissa ulkopuolisiin maihin 
ja kansainvälisiin järjestöihin sekä hoitaa näiden kanssa tarpeelliset neuvottelut 
yhteisön. puolesta. Yhteisösopimusten mukaan komissio on toiminnastaan vastuussa 
ensi sijassa Euroopan parlamentille. 

Neuvoston asetuksella komissio voidaan edelleen valtuuttaa vahvistamaan toi
meenpanomääräyksiä, ts. antamaan asiassa komission päätöksen tai tekemään mää
rättyjä oikeussubjekteja koskevia yksittäisiä päätöksiä. 

Neuvoston asetukset maatalous- ja kilpailupolitiikasta ovat suuressa määrin laa
jentaneet komission tehtäviä toimeenpanevana elimenä. 
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Komissioon. kuuluu nykyään neljätoista ja siirtymäkauden jälkeen yhdeksän 
jäsentä, jotkajäsenvaltioiden hallitukset valitsevat .. Komissio jakaantuu yhdeksään 
osastoon.' Komission jäsenet ja sen noin 3 000 virkamiestä ovat jäsenvaltioista riip
pumattomia. Komission jäsenten henkilökohtaisessa koskemattomuudessa ja heidän 
riippuvuussuhteessaan Euroopan parlamentista 'on aineksia, jotka viittaavat ylikan
salliseen valtioon. Komission asemaa yhteisön hallintokoneistossa on arvosteltu sillä 
perusteella, että yhteisön perustamissopimus on myöntänyt sille erittäin suuren 
poliittisen vallan yhteisöpolitiikan toteuttamisessa, mutta jättänyt sen tehokkaan 
parlamentaarisen valvonnan ulkopuolelle. 

Neuvoa antavana ja poliittisena valvontaelimenä' on yleiskokous eli Euroopan 
parlamentti, joka on kaikille kolmelle yhteisölle yhteinen. Siihen kuuluu 142 jäsentä, 
joiden valinnan suorittavat yhteisöjen jäsenmaiden kansalliset parlamentit. Valiritaä 
ei ole kuitenkaan suoritettu siten, että Se kuvastaisi kansallisten parlamenttien omaa 
kokoonpanoa. Neuvosto ei ole myöskään hyväksynyt parlamentin jäsenten valitse
mista välittömillä vaaleilla. 

. Parlamentin tehtävänä on antaa pyydettäessä neuvostolle· lausunto komission 
ehdotuksista ja valvoa k~mission toimi~taa. Vaikka kaikista tärkeimmistä komis~ion 
ehdotuksista pyydetään säännöllisesti parlamentin lausunto ennen neuvoston pää
töksentekoa, niin parlamentin lausunnot ovat suosituksia eivätkä sido neuvostoa. 
Pa~la~entin osuus yhteisöjen päätöksenteossa on käytännössä jäänyt varsin rajoite
tuksi. Tavallisesti sitä kuullaan vasta sen jälkeen, kun poliittiset päätökset on tehty. 

Parlamentti voi antaa komissiolle 2j3:n enemmistöllä epäluottamuslauseen, jol
loin k~missio on velvollinen jättämään paikkansa. Tällaista valtaa parlamentti ei 
ole kuitenkaan koskaan käyttänyt. Parlamentin jäsenillä on oikeus esittää komission 
vastattavaksi kysymyksiä yhteisöjen toiminnasta. Käytännössä tärkeimmän m~rki
tyksen pa~lamentin työssä ovat saaneet yhteisöjen vuosikertomuksesta ja keskeisist~ 
aja~ohtaisista kysymyksistä käydyt erityiskeskustelut. Näissä hyväksytyillä päätös-: 
lauselmilla on yleinen neuvoa antava luonne yhteisöjen kehittämisessä. 

Kaikkien kolmen yhteisön yhteisenä oikeudenkäyntielimenä on Euroopan tuo
mioistuin, johon kuuluvat jäsenmaiden hallitusten valitsemat seitsemän jäsentä. Sen 
tehtävänä on toimia yhteisöissä kansainvälisenä tuomioistuimena, hallintotuomio
istuimena ja yleisenä siviilituomioistuimena.· 

Tuomioistuin turvaa oikeuden noudattamisen yhteisösopimuksia tulkittaessa ja 
sovell.ettaessa. Se ratkaisee jäsenvaltioiden, neuvoston tai komission tekemät vali
tukset yhteisösopimusten tai niiden soveltamiseksi annettujen oikeussäännösten rik .. 
komisesta, toimivallan puutteesta tai valtuuksien väärinkäytöstä. Samoin edellytyk
sin voi luop.nollinen tai oikeushenkilö tehdä valituksen päätöksistä, jotka kohdistuvat 
siihen tai koskevat välittömästi tai henkilökohtaisesti valituksen tekijää. . 

Jos kansallisessa tuomioistuimessa nousee kysymys yhteisösopimusten tai niiden 
nojalla annettujen säädösten tulkinnasta tai yhteisöjen elinten toimenpiteiden lail
lisuudesta, kansallinen tuomioistuin voi halutessaan saattaa kysymyksen Euroopan 

, tuomioistuimen käsiteltäväksi ennakkopäätöstä varten; Jollei tämän luonteisessa 
asiassa kansallisen tuomioistuimen päätöksestä voida valittaa, kysymys on saatettava 
yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Yhteisöjen elimillä on oikeus pyytää 
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Euroopan tuomioistuintaantamaan etukäteen lausuntonsa toimenpiteiden laillisuu
desta, joihi~ on aikomuksena ryhtyä. 

Todettakoon lisäksi, että Euroopan tuomioistuimen toimivaltaan eivät ku~u 
y~t~is5n solmimien assosioitumissopimusten piiriin sisältyvät asiat. Näissä syntyneet 
erimielisyydet r~tkaisee erityinen välitys tuomioistuin. 

Institutionaalinen yhteistyö Euroopan vapaakauppaliitossa 

Vertailun vuoksi voidaan tässä yhteydessä lyhyesti todeta, että EFTA on insti
tutionaalisen rakenteensa puolesta varsin yksinkertainen eikä siihen sisälly ylikansal
lisia aineksia. EFTA-konventiölla perustettiin vain yksi ainoa elin, neuvosto, joka sai 
tehtäväkseen tarpeellisen institutionaalisen koneiston kehittämisen . 
.. Päätöksiä tekevänä elimenä on jäsenmaiden ministerien ja Genevessä olevien 

pysyvien edustajien tasolla kokoontuva neuvosto. Asioita valmistelevana elimenä on 
EFTA-sihteeristö, johon kuuluu yhteensä noin sata henkilöä. Lisäksi on perustettu 
tarpeen mukaan komiteoita ja työryhmiä asioita valmistelemaan. Neuvoa antavana 
elimenä on EFTAn konsultatiivinen komitea, jossa ovat edustettuina jäsenmaiden 
elinkeinoelämän ja työmarkkinajärjestöjen edustajat. 

Päätökset tehdään yksimielisesti. Poikkeuksena tästä säännöstä on ainoastaan 
EFTA-konvention 31 artiklan mukainen valitusmenettely, jossa neuvosto voi asian 
luonteen mukaan päättää siitä enemmistöäänin. EFTAn päätökset edellyttävät 
voimaan tullakseen jäsenmaiden sisäisiä toimenpiteitä. 

Euroopan vapaakauppaliiton institutionaalilien rakenne 

Sihteeristö 

Kauppapoliittinen osasto, 
yleinen ja oikeudellinen 
osasto, talousosasto, tiedo
tusosasto, hallinto- ja 
finartssiasiain osasto 

EFTA-neuvosto 

Ministerit tai sijaiset eli 
asianomaisten maiden 
EFTA-suurlähettiläät 
Genevessä 

FINEFT A-neuvosto 

EFTA-neuvoston edus
tajat ja Suomen minis
terit tai sijaiset 

Tulli
komitea 

Kauppa- Maata1ous- Budjetti
komitea asiaintunti- katsaus

jakomitea komitea 

Neuvoa antava komitea 

Elinkeinoelämän ja työ
markkinajärjestöjen 
edustajat, maiden halli
tusten määrääminä 

Taloudelli
sen kehityk
senkomitea 

Talous
komitea 

Erityisky~mysten asiantuntija- ja työryhmät: 

vientitullit, määrälliset rajoitukset, hallinnolliset kaupan esteet, kaksinkertaista 
verotusta koskevat kysymykset, maksutaseongelmat, patenttikysymykset, EFTAn 
sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset yms. 
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PäätöksentekoDlenettely Euroopan talousyhteisössä 

Euroopan talousyhteisön päätöksentekomenettelyyn ministerineuvostossa sisältyy 
pääosiltaan seuraavat vaiheet: komission ehdotus neuvostolle, neuvottelumenettely 
Euroopan parlamentin ja muiden neuvoa antavien elinten kanssa, neuvoston pää
töksen valmisteleminen pysyvien edustajien komiteassa, neuvoston päätös. 

Komissiolle myönnetyn aloite- ja ehdotusoikeuden tarkoituksena on turvata 
yhteisön päätöksissä kaikkien kysymysten yhteinen suunnittelu eli yhteisöpoli
tiikka, jolla olisi laajemmat perspektiivit kuin jäsenvaltioiden kansallisilla eduilla. 
Yhteisösopimusta laadittaessa pidettiin tärkeänä luoda ministerineuvoston vasta
painoksi voimakas komissio, joka edustaisi yhteisön etua kokonaisuudessaan ja 
jonka jäsenillä olisi riittävän vahva henkilökohtainen ja poliittinen asema jäsenmai
hin nähden. On myös ilmeisen selvää, että ilman voimakasta ja riippumatonta komis
siota yhteisön kehitys ei olisi saavuttanut tähänastisia tuloksia. 

Laatiessaan ehdotuksensa komissio kuulee tarpeen mukaan jäsenmaiden asian
tuntijoita ja neuvottelee yhteisössä toimivien lukuisten komiteoiden ja työryhmien 
sekä elinkeinoelämän ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Näiden lausuntojen pohjalla 
suoritetaan päätösehdotuksen tarpeelliset tarkistukset neuvoston hyväksymistä var
ten. Komission ja jäsenvaltioiden välillä on eri tasoilla lukuisia yhteyksiä, mikä joh
taa usein siihen, että komissio muuttaa tai muotoilee ehdotuksiaan. Sen jälkeen kun 
komission ehdotus on valmis, se lähetetään ministerineuvostolle, joka pyytää Euroo
pan parlamentin ja tarpeen mukaan muiden neuvoa antavien elinten lausunnot. 
Tätä ennen neuvosto lähettää komission ehdotuksen pysyvien edustajien komitean 
valmisteltavaksi. Komission ehdotuksia tarkastellaan siten samanaikaisesti eri tasoilla: 
Euroopan parlamentissa, mahdollisesti muissa neuvoa antavissa elimissä ja pysyvien 
edustajien komiteassa. 

Neuvoston käsiteltävänä olevien asioiden perusteellinen valmistelu on aiheut
tanut sen, että pysyvät edustajat - joskaan eivät muodollisesti, mutta asiallisesti 
- käyttävät merkittävää vaikutusvaltaa yhteisön päätöksiä laadittaessa. Pysyvien 
edustajien komitean toiminta voidaan nähdä komission ja jäsenvaltioiden keskei
sinä, katkeamattomina neuvotteluina, joiden tarkoituksena on saada aikaan suurin 
mahdollinen lähentyminen eri kohdissa ennen neuvoston istuntoa. 

Neuvosto tekee päätöksensä komission ehdotuksesta joko hyväksymällä tai hyl
käämällä sen. Neuvosto voi muuttaa komission ehdotuksen vain päästyään yksi
mieliseen päätökseen. Päätösvaltaisuuteen vaaditaan viiden jäsenen läsnäolo. Niin 
kauan kuin neuvosto ei ole tehnyt päätöstä, voi komissio muuttaa alkuperäistä eh
dotustaan, myös siinä tapauksessa, että neuvostoa on kuultu ehdotuksesta. 

Komission ehdotus voidaan hyväksyä myös ns. kirjallista menettelyä käyttäen. 
Sen jälkeen kun ehdotus on annettu tiedoksi kaikille jäsenille, katsotaan se hyväksy
tyksi mahdollisine epävirallisesti tehtyine muutoksineen, ellei yksikään jäsen vahvis
tusvaiheen loppuun mennessä ole vastustanut sitä. 

Neuvosto tekee päätöksensä joko yksimielisesti, määräenemmistöäänin tai siihen 
tarvitaan yksinkertainen äänten enemmistö. 

Talousyhteisön edettyä vuoden 1966 alusta lähtien kolmanteen toteuttamisvai
heeseensa siirryttiin samalla päätöksenteossa perustamissopimuksen mukaan enem-
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mistöpäätöksiin. Rooman sopimuksen 148 artiklan mukaan yleissääntönä on: »Ellei 
tässä sopimuksessa toisin määrätä, tehdään neuvoston päätökset sen jäsenten ään
ten enemmistöllä». Tämä voi olla joko yksinkertainen enemmistöpäätös, joka 
soveltuu ennen kaikkea menettely tapa- ja eräisiin asiakysymyksiin, tai määrä
enemmistöpäätös, jossa jokaisen jäsenvaltion ääni lasketaan valtion taloudellisen ja 
poliittisen merkityksen mukaan. Neuvoston päätöksessä, johon vaaditaan määrä
enemmistö, on jäsenvaltioiden äänillä seuraavat arvot: Alankomaat 2, Belgia 2, 
Luxemburg 1, Italia 4, Ranska 4, Saksa 4. 

Päätöksen tekoon vaaditaan vähintään 12 ääntä 17 äänestä. Mikäli neuvosto 
haluaa tehdä päätöksensä ilman komission aloitetta, vaaditaan 12 äänen lisäksi myös, 
että 4 maata on päätöksen kannalla. Benelux-maat asettivat sopimusta laadittaessa 
näin suuren painon komission aloiteoikeudelle varmentaakseen itselleen veto-oikeu
den kolmea suurta vastaan. 

Viimeinen vaihtoehto merkitsee mahdollisuutta asettaa yksi suuri maa, yksi suuri 
tai vähintään kaksi keskisuurta ja pienin maa vähemmistöön. Mää~äenemmistöön on 
haluttu yhdistää vaatimus yhteisön kehittämisestä suhteessa kansalliseen riippumat
tomuuteen. Tämän vakuudeksi vaaditaan komission ehdotus, joka perustuu yhteisön 
etuUll. Äänestyssäännöissä haluttiin estää kansallinen veto-oikeus, mutta tunnustet
tiin samalla jäsenvaltioiden poliittinen ja taloudellinen tärkeysjärjestys. 

Yksimielisyyssääntö koskee edelleen kaikkia tärkeitä kysymyksiä. Keskeiset asia
kohdat, joissa aina edellytetään yksimielistä päätöstä, ovat: 
- Talousyhteisön perustamissopimuksen muuttaminen tai sen soveltamisalan laa-

jentaminen (art. 235, 236, 84 ja 227). 
- Päätös uusien jäsenten yhteisöön liittymisestä ja assosioitumisesta (237 ja 238). 
- Poikkeaminen yhteisöpolitiikasta (76, 93, 103:2). 
- Kansallisen lainsäädännön harmonisointi (57,99, 100). 
- Yhteisön omat varat (201). 
- Kysymykset, jotka koskevat yleistä järjestystä jäsenvaltioissa (56). 
- Valuuttapolitiikan ja pääomaliikkeiden yhtenäistäminen ulkopuolisiin maihin 

(70). 

Yhteisöpäätösten m.uodot 

Tehtäviensä täyttämiseksi neuvosto ja komissio antavat sopimuksessa säädetyin 
edellytyksin asetuksia ja toimintaohjeita, tekevät päätöksiä ja antavat suosituksia 
ja lausuntoja. 

Asetuksilla on yleisluonteisesti sitova vaikutus. Ne ovat kaikilta osiltaan velvoit
tavia ja välittömästi sovellettavia jokaisessa jäsenvaltiossa. 

Ohjeet sitovat välittömästi jäsenvaltioita esitettyjen päämääriensä puolesta, 
mutta sallivat kansallisten viranomaisten itse päättää niiden soveltamisesta ja kei
noista. 
- Päätöksillä on kaikilta osiltaan niitä velvoittava vaikutus, joihin ne kohdistuvat 

(jäsenvaltiot, yritykset jne.). 
- Suosituksilla ja lausunnoilla ei ole velvoittavaa vaikutusta. 

Yhteisöjen oikeussäädösten suhteesta kansallisiin lakeihin on Euroopan tuomio-



istuin todennut oikeustapauksen . johdosta antamassaan lausunnossa, että yhteisö
jen oikeutta ei voida rinnastaa kansainväliseen oikeuteen eikä yhteisöoikeuden ase
'maa voida määritellä jäsenmaiden valtiosäännöissä tai oikeuskäytännössä. Jos jäsen
valtioiden lainsäädäntöelimet . voisivat säätää yhteisöjen säädösten vastaisia lakeja, 
jäisi saavuttamatta päämäärä, jota varten yhteisöt on perustettu. 

Talousyhteisön institutionaalisen yhteistyön kehitys 

Perustamissopimustå laadittaessa pyrittiin määrättyyn tasapainoon yhteisön ja kan
sallisten etujen välillä. Yhteisön hallinnollisessa rakenteessa sopimuksen laatijoiden 
keskeisenä ajatuksena oli antaa yhteisön asteittaisen toteuttamisen edistyessä yli
kansallisille yhteistyömuodoille entistä suurempi liikkuma-ala. Käytännössä kehitys 
'on kuitenkin johtanut päinvastaiseen suuntaan. Yksittäisten jäsenvaltioiden vaiku
tusvalta on lisääntynyt yhteisissä elimissä. Institutionaalinen yhteistyö on säilyttänyt 
monessa suhteessa valtioiden välisen neuvottelun luonteen, ja ylikansalliset tekijät 
eivät ole saaneet sitä merkitystä, jota perustamissopimuksessa edellytettiin. Keskei
sin merkitys tässä suhteessa on ollut Ranskan hallituksen vuonna 1966 ns. Luxem
burgin sovintoratkaisun pohjaksi esittämällä kannanotolla, että yhteisön päätösten
teossa olisi yksimielisyyssääntöä sovellettava sellaisenaan kaikissa jollekin jäsen
maalle elintärkeissä asioissa ja että sanottu maa saa itse päättää, mikä asia on 
elintärkeä. Keskustelu institutionaalisesta yhteistyöstä ja niistä uudistuksista, jotka 
eri tahoilla katsotaan tässä suhteessa aiheellisiksi, jatkuu edelleen. Yhteisössä on esi
tetty kannanottoja, joiden mukaan yhteisön perustamissopimuksen instituutiojär
jestelmä ei olisi enää sellaisenaan hyväksyttävissä ylikansallisen luonteensa takia. 

Tilanteen tausta on lyhyesti seuraava. 'Maaliskuussa 1965 komissio teki neuvos
tolle kauaskantoisen ehdotuksen Talousyhteisön tulliliiton ja yhteisen maatalous
politiikan edelleen kehittämiseksi. Komissio ehdotti tällöin mm., että kaikki yhtei
sen tullitariffin perusteella kannettavat tullitulot ja maataloustuotteiden tuonti
maksut olisivat menneet suoraan yhteisölle ja että Euroopan parlamentille olisi 
samalla myönnetty valtuudet budjetin parlamentaarisen valvonnan harjoittami
seksi. Ranska asettui kuitenkin vastustamaan yhteisön taloudellista autonomiaa, 
koska tämä olisi suuresti voimistanut komissiota ja parlamenttia suhteessa neuvos
toon. Se vastusti myös Euroopan parlamentin vallan lisäämistä, koska tämä olisi 
merkinnyt ylikansallisuuden voimistumista. Lisäksi se arvosteli komissiota toimi
vallan ylittämisestä sen tehtyä kyseiset ehdotukset yhteisön maatalouspolitiikan 
rahoittamisen yhteydessä. 

Ehdotusta seurasi vakava kriisi yhteisön toiminnassa heinäkuusta 1963 tammi
kuuhun 1966, jona aikana Ranska kieltäytyi osallistumasta yhteistyöhön. Kriisi 
johti neuvoston ja komission väliseen luottamuspulaan, jonka seurauksena komis
sion toimivapautta rajoitettiin. Vaikka komissiolle jäi edelleen monessa suhteessa 
merkittäviä poliittisia tehtäviä hoidettavakseen ja sen tehtäväpiiri säilyi periaatteessa 
ennallaan, niin käytännössä oli kriisin seurauksena vallan siirtyminen komissiolta 
neuvostolle. Tämä ei luonnollisesti helpottanut eri alojen realistisen yhteisöpolitiikan 
rakentamista. 
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,Benelux-maat katsovat 'edelleen, että voimakas ja riippumaton koInissio on 
paras tae suurten jäsenmaiden kansallisia intressejä vastaan, ja tukevat ko:mission 
aseman vahvistamista sekä yhteisön kehittämistä ylikansalliseen suuntaan. Komis
sio on pyrkinyt kaikissa vaiheissa puolustamaan yhteisösopimuksen mukaista ase
maansa. Komissiota on myös kutsuttu yhteisön perustamissopimuksen vartijaksi. 
Kolmen yhteisön täytäntöönpanoelinten yhdistämisen jälkeen pidetyllä lehdistö
vastaanotolla komission presidentti JEAN REy vastasi esitettyyn kysymykseen, pitikö 
komissio itseään poliittisena viranomaisena vai vain kuuden kansallisen hallituksen 
teknisenä apulaissihteeristönä: »Sanottakoon kerta kaikkiaan, - komission jäsenten 
tehtävä on luonnollisesti poliittinen, minkä osoittaa tosiasia, että Strasbourgin 
parlamentti voi kaataa meidät.» 

Toisena keskeisenä erimielisyyden aiheena mainitussa kriisitilanteessa olivat 
enemmistöpäätökset, joilla ei ollut mitään tekemistä komission eh~otusten· kanssa. 
Näihin oli" Talousyhteisön perustamissopimuksen mukaan siirryttävä laajassa mi
tassa yhteisön siirtymäkauden kolmannen ja viimeisen toteuttamisvaiheen alkaessa 
1. 1. 1966. Kriisin aikana näytti ilmeiseltä, että Ranska tulisi ehdottamaan sopi
muksen 'muuttamista rajoittaakseen yhteisön ylikansallista luonnetta. Muut viisi 
jäsenvaltiota kannattivat kuitenkin yhteisesti perustamissopimuksen alkuperäistä 
sanamuotoa. 

LuXemburgin sopimus vahvisti käytännössä yhteisössä kansalliseen suuntaan 
tapåhtuvan kehityksen. Sen mukaan niissä tapauksissa, joissa jokin jäsenvaltion 
elintärkeä etu on kysymyksessä, on edelleen pyrittävä enemmistöpäätösten asemesta 
yksimielisiin päätöksiin kohtuullisessa ajassa. Kyseiset valtiot päättävät itse, mitä 
kysymyksiä on pidettävä niiden kannalta elintärkeinä. Elleivät jäsenvaltiot pääse 
yksimielisyyteen »kohtuullisessa ajassa», on teoriassa mahdollista, että neuvoston 
enemmistö käyttää tällaisessa tilanteessa sopimuksen mukaista oikeutta äänestää 
kumoon vähemmistö. 

EnemmistösäännöIlä saattaa siten olla voimakas vaikutus siihen, suostuvatko jä
senvaltiot sovitteluun. Sitä voidaan näin ollen pitää suuressa määrin keinona päästä 
yksimieliseen päätökseen. Yksimielisyyteen päätösten teossa on vaikuttanut myös 
se, että komissio ehdotuksia valmistellessaan työskentelee tähän suuntaan ja yrit
tää esittää kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyttävissä olevia ehdotuksia. 

Tähänastinen kehitys on yleisesti katsoen ollut, että päätökset, jotka olisi voitu 
tehdä enemmistöäänin, on tehty yksimielisesti. Jokaisen valtion etu vaatinee, että 
yhteisössä ollaan erittäin varovaisia enemmistöpäätöksiin turvauduttaessa silloin, 
kun elintärkeät edut ovat kyseessä. Tämä voisi muutoin rikkoa helposti luottamuksen 
yhteistyöhön ja saada aikaan lukuisia ristiriitoja. Jäsenmaiden välisen yhtenäisyyden 
säilyttämiseksi on yksimielisyys päätösten teossa luonnollinen menettelytapa. Sen 
soveltaminen on käytännössä merkinnyt reaalista pohjaa yhteisön kehitykselle. 
Tässä yhteydessä on lisäksi syytä todeta, että varsinkin komissio ja Benelux-maat 
pyrkivät edelleen ajamaan voimakkaasti paluuta Rooman sopimuksen edellyttämään 
enemmistöpäätöskäytäntöön. 

Tältä osin on syytä lopuksi tarkastella tilannetta myös Euroopan tuomioistui
men osalta, jolla on yhteisön työssä huomattava merkitys. Sen käsiteltäväksi 
tulee jatkuva asiavirta. Mutta kun kyseessä ovat olleet yhteisön suuret sisäiset 

3 
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kiistakysymykset, niin tuomioistuimen apuun ei ole turvauduttu. Yksikään jäsenval
.tioiden hallituksista, sen ~nempää kuin komissiokaan, ei katsonut mahdolliseksi alistaa 
.tuqmioistum{en ~atkaistavaksi neuvoston istunnosta poistumisen lainmukaisuutta 
Ranskan menetellessä näin vuonna 1965. Oikeudellisesti katsottuna asia olisi voitu 
ratkaista .siellä. Näin ei tapahtunut, koska erimielisyyden syy oli selvästi po1iittin~rii 
Toisin sanoen kukaan ei halunnut nähdä oikeuden päätöstä, joka todennäköisest. 
~li~i pikemni.in kärjistänyt kuin tasoittanut vastakohtia asiassa, jossa hallitukset 
haluavat i~e sanoa viimeisen sanan. Historia tarjoaa lukuisia esimerkkej·ä siitä, 
(!ttei kansainvälisellä tasolla ole helppoa saada oikeusyhteisöä rakennetuksi ja 
kunnioitetuksi. Mainittu esimerkki osoittaa selvästi, että tuomioistuimen käytännön 
vaikutuspiirin raja kulkee huomattavasti sen oikeudellisen toimivallan alapuolella. 

Talousyhteisön institutionaalisen yhteistyön kehitys on sitten kulkemit enem
män kansainvälisen yhteistyön perinteellisen muodon kuin yhteisön perustamissopi
muksen edellyttämän järjestelmän suuntaan, mihin sisältyi selvästi ni.ke~nusaineita 
ylikansallisuudesta ja federalismista. Tähänastisen kehityksen valossa näyttää ilmei
seltä, ettei paluuta ylikansallisuuteen, ainakaan siinä muodossa kuin yhteisöjä perus
tettaessa suunniteltiin, enää tapahtuisi. Ranskan ulkoasiainministeri MICHEL DEBRli 
totesi tältä osin Ranskan kansalliskokouksessa 7. 11. 1968 pitämässään puheessa, 
J~nka Le Monde julkaisi: »Olemme tietenkin vuoden 1958 jälkeen nujertaneet yli
kansallisuusideologian, mutta meitä siitä syyttäminen on polemiikkia eikä· puhdasta 
peliä. Mikään kansakunta, olkoonpa suuri, keskikokoinen tai pieni, ei suostu olemaan 
tois·ten päätöksistä riippuvainen, kun on kysymys sen perusintresseistä.» 

,leo.." • 
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3. Euroopan yhteisöjen perustamissopim~st~nja',:-
- toimielinten yhdistäminen - -

Kolmen Euroopan yhteisön samat tavoitteet ja yhdenmukainen kehiWs. johtivat 
periaatepäätökseen niiden yhdistämisestä - fuusioimisesta -'- -yhdeksi-ainoaksi 
yhteisöksi. Huhtikuussa 1965 yhteisöjen jäsenvaltiot päättivät »saavU:ttaakseen 
edistystä Euroopan yhdistämisessä» näiden kolmen yhteisön yhdistämisestä. Tämä 
rationalisoin.tikehitys alkoi heinäkuussa 1967 yhteisöjen toimeenpanoelinten; Hiili
ja teräsyhteisön korkean viranomaisen, Euroopan talousyhteisön komission. ja 
Euroopan atomienergiayhteisön komission yhdistämisellä Euroopan yhteisöjen 
komissioksi ja siihen saakka erikseen toimineiden ministerineuvostojen liittämisellä 
yhdeksi Euroopan yhteisöjen neuvostoksi. Kaksi muuta tärkeintä yhteisö elintä, 
Euroopan parlamentti ja Euroopan tuomioistuin, olivat jo ennestään yhteiset kai
kille kolmelle yhteisölle. Tavoitteeksi asetettiin samalla kolmen yhteisön perustamis
sopimusten yhdistäminen yhdeksi sopimul,<:seksi 1. 7. 1970. Yhteisöjen elinten toimi
valtuudet säilyvät siihen-asti enti,sellään ku~kin kolmen erillisen yhteisön puitteissa. 
_ _ Yhdistetyn komission valta ja _vastuu on Hiili- ja teräsyhteisön osalta suurempi 
kuin muilla aloilla. Tämä johtuu CECA-sopimuksesta, jonka ylikansallinen luonne 
on voimakkaampi kuin EEC- ja EURATOM-sopimusten. Hiili- ja: teräsyhteisöso-

--pimuksessa myönnettiin korke-alie viranomaiselle laajat valtuudet: tehdä itsenäisesti
monia tärkeitä' päätöksiä neuvoston hyväksymistä pyytämättä. Käytännössa _'neu
voston valta on kuitenkin myös Hiili- ja teräsyhteisön osalta kasvanut yhteisöjen 
yleisen, kansalliseen suuntaan tapahtuneen institutionaalisen kehityksen seurauk
sena. Tähän on vaikuttanut lisäksi se, että näiden teollisuuden alojen nykyiset on
gelmat poikkeavat huomattavasti sodan jälkeisestä ajasta, jolloin korkean viran
omaisen toimivallasta päätettiin. 

Yhteisöjen toimielinten yhdistämispäätöksellä keskitettiin yhteisöjen hallinto
koneiston toiminta pääosiltaan Brysseliin. Luxemburg sai tietyn kompensaation 
sinne jo vakiintuneiden hallinnon osien siirrosta. Luxemburgissa toimivat Euroo
pan tuomioistuin, Euroopan parlamentin sihteeristö, Euroopan investointipankki 
sekä mm. yhteisöjen tilastotoimisto ja julkaisuosasto. Lisäksi ministerineuvosto pitää 
säännöllisesti kokouksensa Luxemburgissa huhti-, kesä- ja lokakuussa. Euroopan 
parlamentti kokoontuu Strasbourgissa. 

Vaikka toimielinten yhdistäminen ei institutionaalisesti merkinnyt suurta muu
tosta, odotetaan sen kuitenkin vaikuttavan tietyssä' määrin integraatiotyöhön. 
Paitsi hallinnollista yksinkertaistamista ja tehostamista yhteisen neuvoston 'ja yhtei
sen komission avulla on entistä helpompi johtaa ja valvoa kolmen yhteisön kehi
tystä kokonaisuutena. Esimerkkinä tästä voidaan mainita yhteinen energiapoli
tiikka, jonka toteuttamista on vaikeuttanut toimivallan jako, atomienergian kuulu
essa EURATOMin, hiilen CECA:n, öljyn, sähkön ja kaasun EEC:n-toimivailan 
piiriin. 

Arvioitaessa yhteisöjen perustamissopimusten yhdistämisen -vaikutusta yhteisö
jen kehittymiseen ovat keskeisinä kysymykset: Miten sopimusten yhdistäminen vai
kuttaa yhteisöjen poliittiseen ja ylikansalliseen luonteeseen ja missä määrin se edis

-tää yhteisöjen kehittämistä talousliitoksi ? Milloin ja- miten tapahtuu-kaikkien' kolmen 
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yhteisösopimuksen yhdistäminen? Edessä oleviin neuvotteluihin liittyy useita vai
keasti ~iltk~i;t'~Via kis~yksiä, joiden kehitystä on tässä vaiheessa vielä liian aikaista 
l~hteä ennustamaan. Mikäli iähdettäisiin vaatiInaa~ perustavaa laatua olevia muu

,~~ks~anykyisi~n ~<?P'iIJl:ll.~iin,.s~attaisi tämä merkitä koko sopimuskentän repeämistä 
.J.a ajautuprist,a hyvi~n,va.ikeisiin neuvottelui~in, joiden tulokset joud:u~taisiin alis-
tamaan jäse~valtioiden parlamenttien hyväksyt:täväksi. Tämän tilanteen huomioon 

· ottaen. us.eåt ·~arkk"aili}~t päätyvät yhteisÖsopimusten yhdistämisestä siihen arvioin
tiin, että muu'tokset jäisivät vähäisiksi ja että nykyinen käytäntö hyväksyttäisiin 

· edelleen ns. hiljaisella sopimukseila~ . . 
. R~o~an huippuk~ko~ksen avauspuheessa toukokuussa 1966 Italian presidentti 

SARAGAT . totesi: lähtök?ht~na, . että toi:rrieenpanoelinten yhdistäminen sisäitää yhtei
söjen. työn. entistä, suuremman rationalisoinnin ja uuden edistysaskeleen, jolla on 
.poliit:tista kantavu~tt~ E~ooppa-ajatuksen vahvistamiselle. 

, .Yhteisöjen .. perustamissopimusten yhdistämisestä laatimassaan tutkimuksessa 
ko~~io on: lähtenyt siitä, että kolmen yhteisön pyrkimyksenä on perustaa lopul
~sesti j~e~iden .välille· lähei~e~ taloudellinen yhteenkuuluvuus, joka voi tarjota 
.perus~~n poliittiselle liitolle. Taloudellisen integraation voidaan olettaa rakentuvan 
pääo~iltaa~ Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen pohjalle täydennettynä 
t~ttavilta osin. Hiili.,. ja.teräsyhteisön sekä Euroopan atomienergiayhteisön piiriin 
k~~uvilla .asioilla. Talo~sliiton aikaansaamiseksi vaaditaan useilla aloilla lisäksi 

· ~ykYisten s~pim~te~ tav?itteita huomattavasti pitemmälle ulott~via säädök~iä. 

:,' " 
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4. Talousyhteisön tulliliitto 

Euroopan talousyhteisön yhteismarkkinoiden ensimmäisenä vaiheena toteutettiin 
1. 7. 1968 tulliliitto. Tämä merkitsi suurta mU1~tosta yhteisön suhteissa ulkopuolisiin 
maihin, joihin nähden saatettiin voimaan yhteinen ulkotariffi. Siihen kuuluvat kaikki 
tuotteet hiili- ja teräsyhteisötuotteita lukuun ottamatta. Yhteisön ulkotariffi vahvis
tettiin (paitsi kivennäisöljytuotteille) jo integraatiokehityksen alkuvaiheessa, ja se 
rakentuu vähäisiä poikkeuksia lukuun otta:J;nattajäsenmaissa 1. 1. 1957 sovellettujen 
tullien aritmeettiselle keskiarvolle. Ulkotariffin voimaansaattamisen yhteydessä 
toteutettiin kaksi viidesosaa GATTin Kennedyn kierroksen neuvotteluissa sovituista 
tullien alennuksista. Loput näistä alenn~sista on tarkoituksena toteuttaa yksi viides
osa kerrallaan vuo$ien 1970, 1971 ja 1972 alussa, ellei suunniteltua alentamisohjel
maa muuteta. Tämän jälkeen Talousyhteis~n tullitason on arvioitu alentuvan 7.5 
prosentin tasolle, :mikä merkitsee, että yhteisöstä. tulee matalatullialue. ' Vuoden 
1968 heinäkuun alusta lähtien on Talousyhteisön keskimääräiseksi ulkoiseksi tulli
suojaksi arvioitu 11.7 %, USA:n ja Englannin vastaavan suojan ollessa 17.8 % ja 

18.4 %. 
Yleisesti katsoen tullilii.ton toteuttaminen merkitsi huomattavia tullien alennuksia 

Ranskassa ja Italiassa, kun taas entisten 'matalatullimaiden, Saksan liittotasavallan 
ja Benelux-maiden, ennen 1. 7. 1968 soveltamat tullimäärät eivätjuud muuttuneet. 
Jos tarkastellaan puhtaasti tu~lien muutoksia, sai ulk?puolisten maiden teollisuus 
suhteellisesti par~mman kilpailuaseman Ranskassa ja Italiassa, mutta jonkin verran 
huonomman Saksa? liittotasavallassa ja BenelUx-maissa. Tämä arviointi perustuu 
edelleen siihen, että samanaikaisesti poistettiin alkuperäisistä kansallisista tulleista 
jäljellä olleet 15 prosentin sisäiset tullit teollisuustuotteil~a ja tullien alaisilta eli yhteis
ten markkinajärjestelyjen ulkopuolella olevilta maatal<:lUstuotteilta. Koska Suomen 
viennistä EEC:hen: suuntautuu perinteellisesti noin ko~:rp.e neljäsosaa Saksan liitto
tasavalt?lan ja Beneluxiin, merkitsee Talousyhteisön tlilliliiton toteuttaminen edellä 
olevan perusteella karkeasti ottaen viennillemme tullirasitukse~ kasvua. Kennedyn 
kierroks~n ansiosta useat alun perin edellytetyt korotukset kuitenkin pienentyivät 
ja jäävät ·lyhytaikaisiksi. ' 

Vientim~e tavarakohtaisen jakautuman perusteella' voidaan todeta, ~ttä yli 
puol~'t EEC:hen suuntautuvasta viennistämme on perinteisesti tullitonta. Tähän 
sisältYvät mm. sellaiset tuotteet kuin sahatavara, kupari, muut malmit ja rikasteet, 
minkinnahat, raakapuu, nikkeli, vuodat, jäkälä ja mäntyöljy sekä kii~tiöjärjestelyn 
puitteissa .tärkeät vientituott~e.~e: puuhioke, selll~loosa ja sanorri,alehtipaperi pää
osiltaan. Kennedyn kierroksen tullien alentamisessa poikk(mslistalla olleiden paperi
ja" kartonkilaatujen, joiden osuus yhteensä merkitsee runsasta neljännestä EEC:hen 
viennistämme, yhteistariffin tullitaso on kuitenkin 1. 1. 1972 jälkeen edelleen 
n. -12:%. 

Talousyhteisön tulliliitto toteutettiin 10 % vuodessa alun perin edellytetyn 12-14 
vuoden a.semesta. Tulliliiton asteittainen toteuttaminen teollisuustuotteiden osalta 
ilmenee seuraavalla sivulla olevasta taulukosta. Teollisuustuotteiden sisäiset tullien 
alennukset ovat tapahtuneet lineaarisesti 10 prosentin suuruisina. Viimeistä edelli-
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, 
,nen alenntis qli kuitenkin 5 % ja viim~inen alennus 15.%. Poikkeukset sisäisis~ä 

. '~ullien alennuksissa jäivät. yleisesti. vähäisiksi. 
,C 'Sen jälkeen kun jäljellä olevat Kennedyn kierroksessa sovitut tullien alennukset 
on ~aatu aikaan, -paranee 'ulkopuolisten maiden vientiteollisuuden kilpail~as~Il'!-a 
Talousyhteisön' teollisuuteen' verrattuna edelleen ratkaisevasti. Kilpaih~tilantees~en 

, eiyät tällöin enää vaikuta'sis~iset tullien alennukset,jqtka onjo nyt saatettu loppuun. 
, Mahdotonta ei myöskään ole, että:, Talousyhteisön rajasuoja muuttuisi lähivuosina 

esimerkiksi EFTA-Il'!-aihin' nähden kaupallisten järjestelyjen se1.lra,~~sena. S~mioin 
',"voi, käydä UNCTAD:n piirissä kehitysmaille myö?nettävien pref~~'eI:!-s~ijärjestelyj~n 
, seurauksena. . 

Sisäis~en tullien poistaminen koskee myös finan,ssitullejaja maksuJa~joilla on: sama 
vaikutus kuin t~leilla. Komissio on laatinut selvityksen tällaisista vielä sovellettavis'ta 
erilaisista, ensi sijassa maataloustuotteita koskevista maksuista Ja esittänyt niid~n 
poistamjsta. 

;,,' ,'Yht~i'se~ maatalous- ja kalapolitiikan alaisuuteen kuuluvien tuottei(i'~n kaupan 
vapauttaminen toteutetaan näide~ alojen yhteisöpolitiikan mukaise~ti. , 
. Rajav,alvonta jäsenmaiden välillä on'kuite~in e9-elleen voimassa, koska väliJlisen 
-'verotuk~en harmonisointia ei ole vielä saatettu loppuu~ ja kauppatilastoja; te,rv~y
"denhoid,ollisia määräyksiä sekä 't~knisiä normeja ym. vastaava valvonta katsotaan 
, edelleen tarpeelliseksi. Lukuisia kysymyksiä on vielä: ratkaistava, en!len kuin' ~ajaval-
vonta yhteisön jäsenm~i~en välillä voidaan lakkauttaa.' Tulliliiton lopullisen toteutu

-'~i~enjälkeen poistetaan periaatteessa kaikki sisäiset maksutja'rajoit~kset eikä tämän 
'jälkeen: enää tarvita rajatarkkailua j~senmaideIl: välillä. 'Ulkom~isten ,tavaroiden 
, .edellytetään joutuvan tul1i~äsittelyy~ niiden saapuessa tulliliittoalu~elie. / 
. Mää~ällisten rajoitusten poistaminen jäsenmaiden välisessä kaupa~~a' on teol
':li~u'ustuo~t~iden osal~a jo .täysi~ t9teutettu. Tullien ja, ~ä~ärälli~ten rajoit~sten p~is-

Talo~y'~teisön teollisuustuotteiden .~isäisten tulli~n alennukset ja siirtr~en yhtt:iseen ~otariffiin 
%'" • '. .. •• 

1. 1. 59 1. 7.60 1. 1. 61 1. 1. 62 1. 7,. 62 1. 7. 63 1.,1. 65 1. .1. 66 1. 7.67 

% % % % % % % % % 
1 Sisäiset tullien alen-
nukset perustulleista eli 
1. 1. 1957 jäsenmaissa 
voimassa olleista kan-
sallisista tulleista 10 10 10 10 10 10 10 10 5 
Kokonaisalennus 10 20 30 40 50 60 70 80 85 
II Sopeuttaminen 
ulko~fiin 301 301 

Kokonaissovellutus 30 60 
(yhteisön jäsenmaiden 
kansallisten tariffien 
1. '1. 1957 ja yhteisen 
ulkotariffin välisen 
ero~ supistaminen) 

1. 12. 5. 1960 tehdyn päätöksen perusteella ensimmäinen sekä toinen kansallisten tullien 
sopeuttaminen ulkotariffiin toteutettiin GATT-neuvotteluja silmällä pitäen 20 prosentilla alen
nettuun ulkotariffiin. Tämä peruutettiin kuitenkin eräin poikkeuksin 1. 7. 1966. 

1. 7. 68 

% 

15 
100 

40 
100 
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tamisen jälkeen saavat vapaata tavaranvaihtoa haittaavat tekniset ja hallinnolliset 
kaupan esteet, kuten esimerkiksi jäsenmaiden erilaiset turvallisuus- ja valvontamää
räykset, entistä tuntuvamman merkityksen. Näiden esteiden poistamiseksi on komis
sio laatinut ohjelman mm. autojen, traktorien, sähkökoneidenja -laitteiden sek~ öljy
johtojen turvallisuus- ja tyyppimääräysten yhdenmukaistamiseksi. 

Edelleen valmistellaan ja on jo osin toteutettukin tulliliiton viimeistelyn vaatimia 
lukuisia hallinnollisia ja teknisiä säädöksiä, jotka ovat välttämättömiä yhteisön sisäi
sen vapaan kaupan häiriöttömälle kululle sekä yhtenäisen ja tasapuolisen kohtelun 
soveltamiseksi kaikkeen tuontiin ulkopuolisista maista. Tällaisiin kysymyksiin kuu
luvat mm. yhteiset alkuperäsäännöt, tuontikiintiöt, tuonti valtionjohtoisen kaupan 
maista, yhteinen tuonnin vapauttamislista, antidumping, tullilainsäädännön ja 
teknisten normien harmonisointi. Neuvosto on tähän mennessä mm. hyväksynyt 
asetukset tavaroiden alkuperästä ja tullausarvosta, yhteisön tullialueesta, tullaus
menetelmistä ja tullivarastoista. 

Tulliliitto edellyttää, että yhteisön ulkotariffin muutoksista sovitaan ainoastaan 
yhteisesti. Komissio käy neuvoston myöntämän valtuutuksen perusteella ypteisön 
puolesta kaikki tullineuvottelut. Muutokset yhteiseen tariffiin voidaan toteuttaa joko 
sopimusneuvotteluin ulkopuolisten maiden kanssa, jolloin on pääsääntönä~ että sopi
mukset tehdään yhteisön nimissä, sen jälkeen kun neuvosto on antanut siihen val
tuudet, tai autonomisesti eli yksipuolisin yhteistariffin tullien muutoksin, Joista 
neuvosto päättää yksimielisesti. 

Vaikka Talousyhteisön tulliliitto merkitsee jäsenvaltioiden keskinäisessä kau
passa suurta etua ulkopuolisiin maihin nähden, niin toisaalta on ilmeistä, että 
yhteisö ei voi eikä haluakaan, eristäytyä yleisistä kansainvälisistä kauppapoliittisista 
pyrkimyksistä. Kansainvälisessä Valuuttarahastossa (IMF) ja GA TTissa s,ekä aikai
semmin OEEC:ssä suoritettu ulkomaankaupan vapauttaminen on jo johtanut va
luutta- ja määrällisten rajoitusten lähes täydelliseen poistamiseen markkinatalous
maiden välisessä teollisuustuotteiden kaupassa. Jatkuvasti laajentuvan elinkeino
elämän eri alojen välisen yhteistYön seurauksena tullien merkitys on suhteellisesti 
edelleen vähenemässä Talousyhteisöä laajemmissakin puitteissa. 
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5. Talousyhteisön kauppapolitiikka 

Talousyhteisön perustamissopimus edellyttää yhteisen ulkotariffin lisäksi. yhteistä 
kauppapolitiikkaa ulkopuolisiin valtioihin nähden. Kauppapolitiikan tavoitteena 
todetaan, että jäsenvaltiot luomalla keskenään tulliliiton pyrkivät vaikuttamaan 
yhteisten etuj~nsa mukaisesti maailmankaupan harmoniseen kehitykseen, kansain
välisen ka':lpan rajoitusten asteittaiseen poistamiseen ja tulliesteiden purkamiseen. 
Yhteisön siirtymäkauden kuluessa jäsenvaltioiden edellytetään yhdenmukaistavan 
kaupalliset suhteensa ulkopuolisiin valtioihin siten, että tämän jälkeen on olemassa 
tarpeelliset edellytykset yhteisen kauppapolitiikan toteuttamiselle. Kauppa- ja tulli
neuvottelut samoin kuin muutkin kauppapoliittiset yhteydet ulkopuolisiin valtioihin 
ja esiintyminen kansainvälisissä järjestöissä on tarkoituksena hoitaa tämän jälkeen 
yksinomaan yhteisötasolla. Komission tehtävänä on esittää siirtymäkauden aikana 
neuvostolle ehdotuksia yhteisen toiminnan aikaansaamiseksi ja yhdenmukaisen p·oli
tiikan toteuttamiseksi. Yhteisön perustamissopimuksessa säädetään kauppapolitii
kasta ulkopuolisiin maihin pääasiassa vain sen yleiset tavoitteet ja millä tavalla 
päätökset yhteisestä kauppapolitiikasta tehdään. Sen sijaan sopimuksessa ei ol~ vah
vistettu yksityiskohtaisia suuntalinjoja noudatettavasta politiikasta tai sen sovellu
tusalueesta. 

Yhteisöä perustettaessa sen ylikansallisille instituutioille annettiin ratkaiseva 
merkitys yhteisen kauppapolitiikan toteuttamisessa. ]äsenvaltiot ovat sitoutuneet 
perustamissopimuksen mukaan luovuttamaan kauppapoliittiset valtuutensa yhteisön 
toimielimille as.teittain siirtymäkauden kU:luessa. Neuvostolle myönnettiin oikeus 
siirtymäkaud~n· toisen vaiheen päätyttyä ratkaista määräenemmistöäänin sekä yhtei
sen kauppapolitiikan sovellutusala että sen muotoilu. On luonnollista, että yhteisön 
kehitys ensin tulliliitoksi ja sen jälkeen talousliitoksi edellyttää yhdenmukaista 
kauppapolitiikkaa jäsenmaiden suhteissa ulkopuolisiin maihin. Komissiq on a:janut 
voimakkaasti Euroopan parlamentin .tukemana kauppapolitiikan yhte~äistämis
vaatimusta ja tehnyt neuvostolle lukuisia ehdotuksia, mutta tähän mennessä ovat 
tulokset jääneet vähäisiksi jäsenmaiden suhtautuessa tietyin varauksin kauppa
poliittisen toimintavapautensa kaventamiseen yhteisön elinten hyväksi. 

Yhteisen kauppapolitiikan toteuttamisessa on kulun~ina vuosina ulkqpuolisten 
maiden kanI)alta oll~t merkittävintä Talousyhteisön esiintyminen yhtenä kokonai
suutena GATTin tullineuvotteluissa. Komissio on tällöin neuvotellut yhteisön 
puolesta neilvostolta saamiensa ohjeiden mukaisesti yhteisymmärryksessä neuvoston 
nimittämän erikoiskomitean1 kanssa yhteistä tullitariffia· koskevista muutoksista. 

Siirtymäkauden päätyttyä edellytetään Talousyhteisön perustamissopimuksessa 
yhteisiä toi~enpiteitä ulkopuolisiin maihin nähden erityisesti seuraavissa kysy
myksissä: tullien muutokset, tulli- ja kauppasopimusten solmiminen, tuonnin vapaut
tamistoimenpiteiden yhdenmukaistaminen ja vientipolitiikka sekä kauppapoliittiset 
suojelutoimenpiteet, esim. polkumyyntiä ja tuettua vientiä vastaan. 

t". Tällä Rooman sopimuksen 111 artiklan mukaan nimensä saaneella 111-komitealla oli· 
varsin keskeinen asema Kennedyn kierroksen tullineuvotteluissa. 
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Ensimmäinen tärkeä yhteistä kauppapolitiikkaa koskeva päätös tehtiin vuonna 
1960, jolloin sovittiin, että jäsenmaat liittävät ulkopuolisten maiden kanssa tehtäviin 
kauppasopimuksiin erityisen EEC-Iausekkeen, jonka mukaan näiden sopimusten 
~uuttamista koskevat neuvottelut on aloitettava mahdollisimman pian, mikäli 
Rooman sopimuksen perusteella jäsenmaille aiheutuvat velvoitteet tek.evät sen 
tarpeelliseksi. 

Kauppapolitiikan yhtenäistämiseksi päätettiin vuonna 1961 jäsenvaltioiden kes
keisestä konsultointimenettelystä, joka koskee jäsenvaltioiden ulkopuolisten valtiöi
den kanssa käymiä bilateraalisia kauppasopimusneuvotteluja. Konsultointeihin ori 
ryhdyttävä joko jonkin jäsenmaan tai komission pyynnöstä. Neuvosto päätti myös 
ulkopuolisten maiden kanssa solmittujen kauppasopimusten voimassaolon rajoit
tamisesta Talousyhteisön siirtymäkauden loppuun 1. 1. 1970 saakka. Komissio sai: 
tällöi~ tehtäväkseen tutkia yhdessä jäsenmaiden kanssa voimassa olevat kaupPl:l-
sopimukset sekä valvoa, että ne eivät muodosta estettä yhteisen kauppapolitii~an 
toteuttamiselle. Edistyminen bilateraalisten kauppasopimusten yhtenäistämispoli
tiikassa on kuitenkin jäänyt vähäiseksi ja viimeaikaisen kehityksen valossa näyttää 
eräiden yhteisön jäsenvaltioiden pyrkimyksenä olevan kansallisen toimintavapauden 
säilyttäminen edelleen kauppapolitiikassaan. Näin ollen on myös ilmeistä, että bila
teraalisten kauppasopimusten yhtenäistämiseen ei siirtymäkauden kuluessa päästäne. 
Valtiojohtoisen kaupan maihin sovellettavista tulleista voidaan todeta, että yhteisö
maat ovat yleensä liittäneet näi.den kanssa tekemiinsä kauppasopimuksiin suosituim
man maan lausekkeen. -Tällöin ei ole tehty eroa GATTiin kuuluvien ja sen ulko
puolella olevien maiden kesk~n. 
,-. Tässä yhteydessä on lisäksi syytä todeta, ~ttä Talousyhteisön perustamissopi
mukseen liittyvän Saksan kotimaankauppaa koskevan pöytäkirjan mukaan kauppa
vaihto sekä Saksan niiden alueiden, joilla Saksan liittotasavallan valtiosääntö qn 
voimassa, että niiden alueiden v~lillä, joilla tätä valtiosääntöä ei sovelleta, muo
dostaa osan Saksan kotimaankaupasta. Saksan liittotasavallassa ei näin ollen.kan: 
neta tullia Saksan demokraattisesta tasavallasta tuoduista tavaroista. Järjestely sai 
GATTin nimenomaisen hyväksymisen jo ennen Talousyhteisön perustamista. 

Pöytäkirjassa mainituin varauksin kukin jäsenvaltio on järjestänyt itsenäisesti 
~auppansa Saksan demokraattisen tasavallan kanssa, jota sopimuksen -määräykset 
yp.tenäisestä kauppapolitiikasta eivät toistaiseksi' koske. Kunkin jäsenvaltion .on 
ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissioille sopimuksista, jotka koskevat kaup
paa Saksan demokraattisen tasavallan. kanssa, sekä niiden soveltamisesta, mikä ei 
saa olla ristiriidassa yhteisön periaatteiden kanssa. Jäsenvaltion on tarvittaessa 
ryhdyttäv:ä tarpeellisiin toimiin muiden jäsenvaltioidep. elinkeinoelämälle aiheutu-
vien vahi~oj en estämiseksi. _ ,. 

Keskinäisten konsultointien avulla on toistaiseksi selvitetty vaikeuksitta tähän: 
'1iittyvät~ysymykset ja voitu' v~lvoa, että pöytäkirjaa on sovellettu. yhteisöjep: pe'
riaatteiden mukaisesti aiheuttamatta vahinkqa muille jäsenval~ioille .. 

Neuvosto on hyväksynyt määräykset yhteisistä suojatoimista polkumyyntiä 
vastaan, mikä asetus perustuu Kennedyn kierroksessa sovituille periaatteille. Ase
tuksessa on .ohjeet polkumyynnin määrittelystä, suojatoimista ja- hallinnollisesta 
menettelystä yhteisössä. . . -\ -, .. ',,, .. 
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Kauppapolitiikassa on edelleen pyritty ulkopuolisiin maihin suuntautuvan vien
nin tukemisen harmonisointiin ja yhdenmukaistamiseen. Jäsenvaltioiden välisen 
luottokilpailun välttämiseksi on sovittu konsultointimenettelystä vkntiluottopolitii
kassa. Tätä' konsultointimenettelyä on vuosien kuluessa tehostettu. Samalla on yh
denmukc:~stettu alihankintoihin muista jäsenmaista noudatettavia "määräyksiä ja 
tutkittu' yhteisten luottotodistusmallien vahvistamismahdollisuuksia. 

Ministerineuvoston kokouksessa 9.-10. 12. 1968 hyväksyttiin kolme tärkeää ase-' 
tusta yhteis~n kauppapolitiikan toteuttamiseksi., Asetukset koskevat yh!eistä tuonni~ 
vapauttamisluetteloa, yhteisten tuontikiinti~iden hallintaa ja erityistä j,ärjestelmää 
tuotaessa' t;räitätuotteita ulkopuolisista maista. Näillä asetuksilla on konsolidoitu 
jäsenva:itiolden tuontijä~je~telmä ulkopuQlisista, ma,ista tapahtuva<l:n t~ontiin näh
den, samalla kun on vahvistettu järjestelmän soveltamisessa' noudatettava menette
lYtap'a. Nä~ä päätökset eivät kuitenkaan vuoden 1969 l~ppuun asti koske tuontii'!
Itä-~uroopan maista, lukuun ottamatt~ yhte~sten .markkinajärjestelyjen piiriin 
kuuluvia maataloustuotteita. . 

Yhtenäisten periaatteiden pohjalle muotoiltava kauppapolitiikka ei m~rkinne 
välttämättä täydellistä harmonisointia jäsenvaltioiden . kauppapoliittisissa suhteissa 
ulkopuolisten .maiden kanssa. Tosin jo nyt voidaan 'katsoa, että yhteisen kauppa
politiikan perusasetukset on vahvistettu, - mutta vasta' tulevaisuudessa' nähdään, 
kuinka tehokkaasti näitä sovelletaan ja mikä tämän politiikan konkreettinen sisältö 
tulee olemaan. Osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön asettaa luonnollisesti 
omat rajansa Talousyhteisön kauppapolitiikalle. Tämän perusteella sen voidaan 
odottaa seuraavan suurin piirtein kansainvälisen kauppapolitiikan yleistä kehitystä. 
Poikkeuksena saattavat olla sellaiset alat, joissa yhteisön jäsenmaiden suuret talou
delliset intressit ovat kyseessä tai joissa kansainvälisten yhteistyöpyrkimysten, tulokset 
j~ vel~oitte-et jäävät vähäi~iksi. " , 

:, 



6. Talousyhteisön maatalouspolitiikka 

Maataloustuotteiden kaupan vapauttamista integraatioprosessissa ei ole voitu 
toteuttaa sosiaalipoliittisista tekijöistä ja valtion yleisesti maataloudelle antamasta 
tuesta johtuen samoin keinoin kuin teollisuustuotteiden osalta. EFT Assa tyydyttiin 
jättämään maataloussektori vapaakaupan ulkopuolelle. Talousyhteisössä on aikaan
saatu perustamissopimuksen edellyttämät maataloustuotteiden yhteiset markkinat 
rinnan teollisuustuotteiden tullinalennusten kanssa ja näin on luotu asteittain yh
teinen maatalouspolitiikka, jonka toteuttaminen on osoittautunut erittäin vaikeaksi. 
Keskeiseksi ongelmaksi on muodostunut Talousyhteisön maatalouden tuotantora
kenteen muuttaminen ja tähän kiinteästi liittyvä maataloustuotteiden hintapoli
tiikka. Yhteisön maataloustuotannosta sisältyy yli 90 % yhteisen maatalouspoli
tiikan piiriin. 

Talousyhteisön perustamissopimuksen mukaan yhteisen maatalouspo~~tiikan 
tavoitteeksi asetettiin: 

a) lisätä niaatalouden tuottavuutta edistämällä teknistä kehitystä, rationalisoi
malla maataloustuotantoa sekä parantamalla mahdollisimman paljon tuotannonte
kijöiden, nimenomaan työvoiman, hyväksikäyttöä, 

b) taatå täten maatalousväestölle kohtuullinen elintaso erityisesti lisäämällä 
maataloudessa työskentelevien henkilökohtaisia tuloja, 

c) vakauttaa markkinat, 
d) turvata elintarVikehuolto, 
e) taata kohtuulliset kuluttajahinnat. 

Yhteistä maatalouspolitiikkaa ja sen ehkä vaatimia erityistoimia muotoiltaessa on 
perustamissopimuksen mukaan edelleen otettava huomioon maatalous elinkeinon 
erikoisluonne, joka johtuu maatalouden sosiaalisesta rakenteesta sekä rakenteellisista 
ja luonnonsuhteiden eroavuuksista eri maatalous alueilla, välttämättömyys suorittaa 
asteittain tarkoituksenmukaisia sopeuttamistoimenpiteitä ja että maatalous muo
dostaa koko talouselämään läheisesti liittyvän alan. 

Yhteisön maatalouspolitiikassa on yhteisillä markkinajärjestelyillä ollut keskeinen 
merkitys. Tärkeimmistä maataloustuotteista ovat yhteisten markkinajärjestelY.ien 
ulkopuolella enää peruna, viini ja tupakka. Komissio on jo esittänyt näiltäkin osin 
ehdotuksia neuvostolle. 

Talousyhteisön maatalouspolitiikka, jonka luomisessa komission varapuheenjoh
taja SICao MANsHoLTilla on ollut keskeinen asema, voidaan jakaa neljään pääryh
mään: hinta- ja markkinapolitiikkaan, kauppapolitiikkaan, rakennepolitiikkaan ja 
sosiaalipolitiikkaan. Sen tähänastisessa toteuttamisessa pääpaino on ollut hinta- ja 
markkinapolitiikassa, johon pyritään sisällyttämään myös kilpailusääntöjen sekä 
maataloustuotteiden kauppaa koskevien oikeus- ja hallintomääräysten yhdenmu
kaistaminen, vaikka viimeksi mainittujen osalta edistyminen on toistaiseksi jäänyt 
vähäiseksi. . ~\ 

Yhteisön kauppapolitiikan määräykset koskevat myös maataloustuotteiden 
kauppaa. 
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~omissio on jättänyt neuvostolle maatalouden kilpailupolitiikan. yhtenäistämistä 
koskevan ehdotuksen. Sen perusajatuksena on, että tukimuodot, jotka ovat yhteis
markkinain periaatteiden mukaisia (esim. asuntojen parannuksiin, tienrakennuk-

· seen,. tutkimuksen tehostamiseen jne. annettu tuki), ovat sallittuja. Rakenneparan
nuksiin.annettua tukea, joka on yhteismarkkinain mukainen, mutta joka voi aihe-

· uttaa kilpailun vinoutumisen, ~aadaan ylläpitää vain siinä tapaukse~sa, ettei yhtei
sön maatalouspolitiikan päämääriä vaaranneta ja että tuen saaja suorittaa. itse 
vähintään 30 % kustannuksista. Tukimuodot, jotka eivät ole yhteismarkkinain 
mukaisia, ovat kiellettyjä. Tähän ryhmään kuuluvat mm. tukipalkkiot, jotka edel-

.lyttävät tuen maksamista välittömästi jonkin tuotteen tuotannon tukemiseen. 

ffinta- ja :markkinapolitiikka 

Talousyhteisön hinta- ja markkinapolitiikan perusajatuksena on maataloustuotteiden 
· yhtenäisen, sisäisen hintatason luominen ja tämän suojaaminen ulkopuolisilta mark
kinoilta tuonHmaksujen ja tullien avulla. 

Yhteisiä hintoja edellyttävät markkinajärjestelyt on saatettu voimaan aikajärjes
tyksen mukaisesti seuraavissa tuotteissa: oliiviöljy ja muut rasvat, hedelmät ja 
vihannekset, vilja, sianliha, munat, siipikarja, sokeri, riisi, elävät kasvit ja kukka
viljelytuotteet, maitotaloustuotteet ja naudanliha. 

Vaikka eri tuotteille vahvistetut markkinajärjestelyt eroavatkin huomattavasti 
toisistaan, niin yhteisenä piirteenä niissä kaikissa on, että maataloustuotteiden 
tuotanto, kauppa ja kUlutus määräytyvät yhteisten hintojen perusteella. Lisäksi 
määrälliset kansalliset tuontirajoitukset ja tullit yhteisön sisäisessä kaupassa kielle
tään, samoin kuin kansallisten tuki- ja vientipalkkioiden myöntäminen. Talousyhtei
sön hin~atason ja maailmanmarkkinoiden hintatason erot tasoitetaan tarvittaessa 
tuontimaksuin ja yhteisin tullein sekä vientipalkkioin. Kriisitilanteessa tuonti ulko
puolisista maista ja/tai vienti ulkopuolisiin maihin voidaan kieltää. 

Markkinajärjestelyt voidaan jakaa niissä edellytetyn hintatuen laajuuden ja tuot
tajille annettavan tuotantotakuun perusteella kahteen ryhmään. 

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat vilja, sokeri, riisi, maitotaloustuotteet sekä 
oliiyi?ljy ja öljykasvien siemenet. Näille tuotteille vahvistetaan yhteiset ohjehinnat, 
jotka on tarkoitettu keskimääräisiksi tuottajahinnoiksi kunakin satovuonna. Ohje
hintojen ohessa vahvistetaan yhteiset interventiohinnat, jotka muodostavat tuotta
jien hintatakuun. Yhteisön interventioelimet ovat velvollisia ostamaan näihin hin
toihin kaikki järjestelyjen alaiset yhteisössä tuotetut, laadullisesti hyväksyttävät 
tuotteet, jotka tarjotaan niille~ Interventiohinnat ovat jonkin verran. ohjehintoja 
alhaisemmat. Maitotaloussektorilla on interventiohinta määrätty ainoastaan voille 
ja eräille Italiassa tuotetuille juustoille. Lisäksi kovaa vehnää sekä oliiviöljyä ja öljy
kasvien siemeniä varten on vahvistettu minimitakuuhinta, jota ylläpidetään tuot
taJi~le maksettavin tukipalkkioin . 

. Toi~en ryhmän mti.odostavat naudanliha, sianliha, munat ja siipikarja sekä 
hedelmät ja vihannekset. Näille tuotteille ei. ole vahvistettu yhteisiä ohjehintoja, 



vaan hinnoilla on periaatteessa mahdollisuus muuttua kysynnän ja tarjonnan 
mukaan yhteisen ulkotullin tai tuontimaksujen puitteissa. 

Näiden kahden ryhmän välinen periaatteellinen ero on siinä, että interyentio 
. markkinoilla erikseen vahvistettuihin hintoihin tapahtuu säännöllisesti - ja sillä 
on obligatorinen luonne - ensimmäisen ryhmän tuotteissa, kun taas markkinainter
ventio hedelmien, vihannesten, naudan- ja sianlihan osalta on mahdol~ista vain 
määrättyjen edellytysten vallitessa. 

Talousyhteisön maataloustuotteiden hintapolitiikka rakentuu maailIl).anmark
kinahintoja tuntuvasti korkeammalle hintatasolIe, jota ylläpidetään tuontiIp.aksuin 
ja/tai tullein., Neuvosto vahvistaa vuosittain vakiintuneen käytännön mukaisesti 
yksimielisesti yhteiset hinnat. Maatalouden alalla komission tekemät ehdotukset 
valmistellaan jäsenmaiden kesken ennen neuvostokäsittelyä erityisessä maatalous
komiteassa. Hintoihin vaikuttavat maataloustulot, toivotut tuotantosuuntaukset, 
maataloustuotteiden saannin turvaaminen, kuluttajahinnat, tuonti- ja vientitarve 
sekä maatalouspolitiikan kustannukset. , 

Maataloustuotannon suuntauttamiselle ja kehitykselle ovat tärkeitä ei ai:~lOastaan 
hintatason absoluuttinen korkeus vaan myöskin hintojen keskinäiset suhteet. Hinta
politiikan yleisenä lähtökohtana ovat viljan hinnat. Rehuviljan hinta ;vaikuttaa 
suoranaisesti sianlihan, siipikarjan ja munien ym. hintoihin, mikä myös . on 
otettu huomioon markkinajärjestelyissä. Lisäksi on katsottu, että etenkIn vehnän 
hinnan on oltava tietyssä suhteessa muihin hintoihin. Komissio on esitt,änyt tavoit
teeksi seuraavat hintasuhteet: vehnä/sokerijuurikas 1/0.16-0.18; vehnä/rapsi 1/1. 79 

-=-1.83; vehnälmaito 1/0.98-1.05; maito/naudanliha 1/7.3; maissi/riisU/1.56-1.60. 
Tähänastista. hintapolitiikkaa on käytetty pääasiassa tuottajien intressien turvaa
miseksi. Tämä on johtanut ylituotantoon lähes k<:tikilla maataloustuotteiden aloilla 
ja eräiden tuotte~den kuluttajahintojen huomattaviin korotuksiin esiIn. S~ksan iiitto-
'tasavallassa ja Hollannissa. Komissio on viime aikoina kiinnittänyt erityistähuomi?~a 
'vilja-, sokeri- sekä varsinkin maitotaloussektorilla vallitsevaan huolestuttavaa:q tilan-

';I'alousyhteisön eräiden D1aataloustuotteiden hinnat verrattuina D1aailD1anD1ar~-
hintoihin satovuonna 1967/68 laskentayksiköi~sä/l00 kg! ' 

(Komissiossa laadittu vertailu) 

Tuote Yhteisön Maailmanmarkkinahinta Yht. hinta % .' 
hinta./100 kg (t';lkkuhinta) /100 kg mm-hinnasta 

Veh~ä (pehmeä) 10.73 5.79 185 
Ohra 9,07 5.67 160 
Naudanliha 68.00 . 38.82 175 
Sianliha ' 56.71 38.56 147 
SiipikarjanIiha 72.33 55.00 131 
Munat 51.14 38.75 132· '," 

Voi 187.44 47.25 397 
" , Öljynsiemenet 2 20.19 10.11 200 ... 

1 Talousyhteisön maataloushintojen laskentayksikkö perustuu US-dollarin 'kulta-arvooIi'ja v~~-
'taa siten yhtä US-dollariå. ~: ' , , ' . , : \- :: --

2 Hintaan sisältyy' .suora'nainen,tuotantotuki. 



47 

teeseen ja ehdottanut mm. toimenpiteitä yhteisössä tuotetun viljan kulutuksen 
kiihottamiseksi Ja voin hinnan arentamiseksi huomattavasti sekä erityistoimenpiteitä 
maidon tuotannon supistamiseksi. Yhteisössä lasketaan olevan 1. 4. 1969 noin 
,300000 tonnin voivarastot. Satovuonna 1969-70 varastojen arvioidaan lisääntyvän 
210 000 tonnia ja ellei erikoistoimenpiteisiin ryhdytä, niiden arvioidaan kasvavan 
edelleen keskimäärin 300 000 tonnia vuodessa. 

Markkinajärjestelyt pääpiirteittäin 

'Tässä yhteydessä voidaan esittää vain pelkistetty' yleiskuva keskeisten markkinajär
jestelyjen rakenteesta puuttumatta niiden erittäin monimutkaisiin yksityiskohtiin. 
Jokaisen: tuotteen osalta esitys jakaantuu hintoja, hintatukea ja tuontisuojaa kos
kevaan osaan. 

Vilja 

Markkinajärjestelyjen pllrnn kuuluvat pehmeä ja kova vehnä, ruis, ohra, kaura; 
maissi, tattari, hirssi ym. viljalajit sekä näistä valmistetut jauhot, ryynit, hiutaleet, 
maltaat, tärkkelyksen leseet ja rehuaineet. 

Hintajärjestely perustuu vuosittain ennen 1. 8. vahvistettaviin vehnän, rukiin, 
-----ohran' ja maissin .ohjehintoihinrJotka ovat voimassa tärkeimmällä-alituotantoalu-

.eella (Duisburg' Ruhrin alueella) ja koskevat tiettyjä vakiolaatuja vapaasti tukku
portaassa. Ohjehinnan alapuolelle vahvistetaan Duisburgia varten vuosittain perus
interventiohinta, jostå johdetaan kuljetuskustannusten ja tukkukaupan palkkioiden 
mukaan eri alueiden interventiohinnat, joihin interventioelimet ovat velvollisia 
ostamaan niille tarjotun viljan. 

Sisäisen markkinahinnan suojelemiseksi vahvistetaan vuosittain tuonnille yhtei
sön ulkopuolisista maista vehnän, rukiin, ohran ja maissin kynnyshinnat Talous
yhteisön tärkeintä viljan tuontisatamaa Rotterdamia varten. Kynnyshinnan tason 
,on oltava sellainen, että tuontivilja kuljetettuna Duisburgiin kuljetuskustannukset 
ja. kaupan, palkkiot mukaan .luettuina saavuttaa ohjehinnan tason. Kynnys
hinta on siten kunkin tuotteen ohjehintaa halvempi, mutta sen tulee olla perus
interventiohintaa kalliimpi, jottei tuontiviljaa' kannattaisi myydä interventioeli
mille. 
,'; ,Jotta tuontiviljan hinta ei pääsisi alittamaan kynnyshintaa, kannetaan tuonnin 

yhteydessä tuontimaksu, joka vastaakynnyshinnan ja komission päivittäin Rotter:' 
damissa noteeraaman ao. viljalaadun alhaisimman eif-hinnan eroa: Alhaisin cif
hinta vahvistetaan maailmarrmarkkinoiden edullisimpien ostomahdollisuuksien pe;::. 
rusteella . 
. ;; Jauhojen ja muiden viljajalosteiden tuontimaksu koostuu ns. muuttuvasta osasta; 
j0.ka vastaa tuotteeseen sisältyvän viljamäärän teoreettista tuontimqksua, ja kiin
teästä osasta, joka muodostaa ja~ostusteollisuuden tarvitseman tuotaritosuojan. Mikäli 
Talousyhteisön ulkopuolelta tuodun tuotteen hinta on 'niin halpa; ettei.näin lasket". 
tua: tU0-!ltisuojaa pid<?,tå riittäv.ällä, ..voidaan .kantaa lisätuoritimaksu. _ " ... ~1 ' 
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Viennin helpottamiseksi Talousyhteisö myöntää viejille vientipalkkioita, joilla 
k~rvataan Talousyhteisön markkinahinnanja maailmanmarkkinahinnan eroa. Pålk
kio'lasketaan samalla tavalla kuin tuontimaksut, mutta koska maailIDanmarkkina
hintana pidetään edullisinta hintaa, vientipalkkiot voivat usein ylittää todellisen 
hintaeron. 

Sianliha, sen jalosteet; munat sekä siipikarjanliha 

Näiden tuotteiden markkinajärjestelyt ovat vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta 
samanlaiset. Hintajärjestely perustuu rehuviljan hintoihin, joista kOe tuotteiden 
hintakehitys ratkaisevasti riippuu. Näin ollen markkinajärjestelyt eivät edellytä 
tuottajahintojen vahvistamista, vaan hintakehitys on periaatteessa vapaa. Markkina
järjestel)jen p~äelementit ovat sulkuhinta, tuontimaksu ja lisätuontimaksu. 

Tuontisuoja koostuu määrätyn laskentaperusteen mukaan lasketusta sulku
hinnasta, joka tarkastetaan neljännesvuosittain, ja tuontimaksusta sekä eräissä 
tapauksissa lisätuontimaksusta. Sulkuhintaa laskettaessa otetaan huomioon tärkeim
pien vientimaiden arvioidut tuotanto- ja myyntikulut. VarsiI.1ainen vuosineljännek
sittäin tarkistettava tuontimaksu, joka yhdessä sulkuhinnan ja mahdollisen lisä tuonti
maksun kanssa määrää tuontituotteiden hinnat, määräytyy sulkuhintatuotteiden 
osalta rehuviljan maailmanmarkkinahinnan ja yhteisön sisäisten hintojen ~on 
perusteella . 

. Sulkuhinta (korotettuna tuontimaksulIa) edustaa alhaisinta sallittua tuonti
hintatasoa. Jos Talousyhteisöön tuotavaksi tarjotaan sulkuhintaa halvemmalla kOe 
tuotteita, komissio voi, riippuen yhteisön omasta hintatasosta, vahvistaa kannetta
vaksi lisätuontimaksun, joka periaatteessa vastaa sulkuhinnan ja tarjoushinnan eroa. 
Jos t~onti hintojen kurissa pitämiseksi katsotaan toivottavaksi, lisätuontimaksua ei 
kanneta. 

Tuonnin yhteydessä kannetaan säännöllisesti tuontimaksu, joka muodostaa 
Talousyhteisön tuottajien tuotantosuojan. Teurastetulle sialle vahvistetaan kuiten
'kin vuosittain ennen 1. 8. perushinta ottaen huomioon sulkuhinnan ja tuontimaksun 
taSo. Mikäli yhteisön markkinoilla todetut hinnat alittavat pysyvästi perushinnan, 
ne.uvosto voi tarvittaessa päättää ryhtymisestä interventio-ostoihin hintojen vakaan
nuttamiseksi. 

Munien ja siipikarjan osalta ei edellytetä interventio-ostoja. Sen sijaan myön
netään mahdollisuudet tuotanto- ja myyntirationalisoinnin suoranaiseen tukemiseen. 
Viennin. tukemiseksi myönnetään vientipalkkioita, jotka vastaavat talousyhteisö
'hintojen. ja maailmanmarkkinahintojen ~roa. 

Näitä, tuotteita Talousyhteisöön vievillä mailla on mahdollisu~s vapautua suo
rittamasta lisätuontimaksua, mikäli viejämaa sitoutuu olemaan vie;rnättä kOe tuot
teita Talousyhteisöön sulkuhintaa halvempaan hintaan. Mm. Suomi on aritan':lt 
tällaisen. takuun kananmunien vie~nissä. Alun perin lienee ollut tarkoitus, että 
takuujärjestely olisi tullut yleiseksi ja estänyt hintatasoa. rasittavan vientitukikilpai
~un yhteisöön viennissä. Näin. ei kuitenkaan ole. tapahtunut ja takuun antaneiden 
maiden a~eIIl~a Talousyhteisön .mark~noilla ei ole.kyetty pårantamaan. . 

Samaan päämäärään täht~si myöskin Talousyhteisön tarjous. Kennedyn J?er-
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roksessa: SiInä edellyte1:tii~ 'tUkiasteen sitomista kolmeksi' vu~deksi, minkä jälkeen 
söpimuksk~ta: olisi ryhdytty' uusiin neuvotteluihin. Muide~ neuvotteluosapuolten 
våsiust~Id~ii:'vuoksi tarjous ei kuitenkaan johtanut tulokse~n. Viime aikoina yhä 
kärjistyne~mmin esille tullut maailina~at'kkinahintojen' alittami~en maatalouS-' 
tuotteidetf'Vi"ennissä olisi ilmeisesti voitu välttää, jos tällainen sopimus olisi saatu 
aikaan.; '!: ,' .. 

Maito j~' ~aiiotuotteet 

Markkinajärjestelyt koskevat tuoretta maitoa, maitosäilykkeitä, voita, juustoa, 
maitosokeria (laktoosi) sekä olennaiset määrät näitä tuotteita sisältäviä rehuaineita. 
Järjestelyt rakentuvat pääasiassa rasvapitoisuudeltaan 3.7-prosenttisen maidon vah
vistettuun ;tavoitehintaan sekä interventiohintoihin. ' 

Maidon· tavoitehiJJ.ta on periaatteessa sama kaikissa jäsenmaissa. Markkinointi
vuodeks~ .1968/1969 vahvistettiin maidon ,tavoitehinnaksi meijeriin toimitettuna 
1O.3Ö US '$/100 kg. Maitotaloustuotteiden ylituotannon ja näiden tuotteiden mer
kityksenJohdosta kuluttajien elintasoon jäsenmaat soveltavat kuitenkin .vielä eri.
laisia voin ja maitojauheen interventiohintoja, minkä takia todelliset .mai~on tavoi
tehinnat, yajhtelevat edelleen jäsenmaasta toise~n. Tämän takia sovelletaan ,myös 
tasoitusmaksuja yhteisön sisäisessä kaupassa. , 

". Int~ryyntioelimet ovat velvoll~sia ostamaan vahvistettuun interventiohintaan 
niille myytäväksi tarjotun voin ja maitojauheen sekä ~~aliassa juuston. Yhdessä 
Talousyhteisön sisäisten hintojen ja maailmanmarkkinahinnan erotusta vastaavien 
vientipall9doiden kanssa interv~ntio-ostot muodostavat siten tuottajien tuotanto
ja hintatGi.kuun . 

. Tuontisuojanmuodostavat kynnyshinnat ja muuttuvat tuontimaksut. Kynnys
hinnat vahvistetaan vuosittain ennen 1. 4. ja nämä edustavat tullattuja minimi
tuontihintoja, jotka estävät halpojen tuontituotteiden myynnin alle edellä maim
tuin keip.oin ylläpidetyn hintatason. Kynnyshinnat johdetaan periaatteessa maidon 
tavoitehi.np.GJ.sta ja vahvistetaan tiettyjä ohjetuotteita varten. 

Ohjetuotteiden tuontimaksut vahvistetaan kahden viikon väliajOIn. Ni~den ~äärä. 
vastaa ao. tuotteen edullisimman maailmanmarkkinahinnan »vapaasti rajalla» ja 
kynnyshinnan välistä eroa. 

Naudanliha ja sen jalosteet 

Nåudanlihalle - sekä tåysikasvuisille eläimille että vasikoille' - vahvistetaan 
vuo~ittain:'l; .4. voimaa~ tuleva ohjehinta ot~aen huomioon viljan j~ maidon mark
ki!lahinnat~··Hintatason tukemiseksi ,vahvistetaan täysikasvuisten eläinten interventio
hinta, jokä' 'tallä hetkellä voimassa olevan asetuksen mukaan vastaa 93 prosenttia 

.' 1 • 

olijehinnastå:'Kun markkinahinta alit~aa interventiohinnan, ryhdytään interventio-
ostoihin. Tuontisuoja koostuu näiden tuotteiden osalta poikkeuksellisesti tulleista 
ja :muutttlVi~ta tuontimaksuista. Tuonnin yhteydessä kannetaan aina tulli, tuonti .. ' 
maksu' aindastaan· siinä tapauksessa, että hinta vapaasti rajålla korotettuna tullin 
määrällä ~littaa' k~~ission viikottain edU:stavien' markkinoiden (Itävalta, Tanskå~' 
li-lariti; ;"Enilanti) hintatasö~ perusteella v~hvista~an tuo:ntihinnan~' '. . , ; :. 

4-
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:Koska Talou~htei$ö on naudanlihan osalta. riippu.v,ainen tuonnista" on kats.ottu 
välttämättömäksi täysikas~teu eläinten ja vasikoiden kotimaisen hintatas.on 
kw;issa. pitämis,eksi sallia tu0lttimaksutonta tuontia siinä tapa.uksessa~ e.t.t.ä. yhteisön 
sisäinen markkinahin1i~ on enem.rnän kuin 106 CYQ. ohjehinnasta... 

Pakastetun lihan tuonti Talousyhteisöön muodostaa tärkeän raaka.-ainelähte,en 
jalostus teollisuudelle, minkä takia on ollut pakko myöntää tuontihelpotuksia niissä 
tapauksissa, jolloin yhteisön alueella ei ole saatavissa laadullisesti tai hintansa 
puolesta sopivaa lihaa. Tuontimaksua voidaan tällöin soveltaa alennettuna tai se 
voidaan poistaa k?konaan. 

Yhteisten m.arkkinajärjestelyj~n· ulkopuolella ol~vat m.aatalous;tu.Qtteet 

Yhteisten markkinajarjestel:yjen ulkopuolelle jäävien maataloustuotteiden kauppaa 
koskevat järjestelyt tulivat voimaan 1. 7. 1968, jolloin näiden sisäinen kauppa vapau
tettiin tulleista Ja muista kaupan esteistä. Kaupassa ulkopuolisten maiden kanssa 
s<?velletaan yhteistä ulkotariffia ainoana tuontisuojana. Tällaisiin tuotteisiin kuu
luvat mm. hevoset, sii'toskarja ja -siat, suolet, Vuodat, nahat ja siemenet. 

Tässä yhteydessä on lisäksi syytä todeta, että Talousyhteisön komissio on jät
tänyt neuvostolle ehdotukset myös yhteisen kalastuspolitiikan aikaansaamiseksi. 
Näissä ehdotuksissa pyritään kaloja Ja kalatuotteita koskevien markkinaJarJestelyjen 
sekä yhteisen rakennepolitiikan aikaansaamiseen ja yhteisten ulkotuliien p0istami
seen eräiden kalatuotteiden osalta. 

Talousyhteisön maatalouspolitiikasta tähän mennessä saadut kokemukset osoit
tavat, että markkinajärjestelyt ovat johtaneet markkinoiden yhtenäistämiseen pois
tamalla sisäisen kaupan esteet, yhdenmukaistamalla tuoiltisuojat ja vi'enti'tuet sekä 
ottamalla käyttöön yhteiset hinnat. Sisäisen kaupan vapauttamista voidaan pitää 
Talousyhteisön kannalta viime vuosien tärkeimpänä saavutuksena. Ulkopuolisille 
maille markkinajärjestelyjen voimaansaattaminen on merkinnyt tuntuvia vaikeuksia 
viennissä Talousyhteisöön. Järjestelyjen tulevalle merkityksell'e' on ratkaisev.aa niid<::n 
soveltamistapa sekä yhteisön hintapolitiikalle annettava suuntaus. 

Rakennepolitiikka 

TalQus;yhteis,ön perustamissopimuksessa on maatalouden rakennepolitiikalle", jpnka 
perus:ta:\foitteena on tuottaY.Uude.n lisääminen henkilöä kohti viljelijäväestfin tulo
tason ja sosiaalisen aseman parantamiseksi" annettu keskeinen merkitys.c yhteisön 
ma.atalQuden kehittämisessä. Rakennerationalisoinnin tavoitteena on s.umempienjft 
ra.tioll.aali~empien maatalousyritysten luominen perheviljelmän puitteiss~ jo.ka BYs
tmr työllistämään tehokkaasti 1-2. työntekijää ja antamaan mWhin. vasJaa,'v-lln 
väest.ö'Jlyhmiin. ven:attavissa, olevan tulon.. Viime vuosina. entistä vakavammaksi 
tuU'€en maatalouden as.eman. seurauksena 14akennepolitiikka, on joutunut etualalle 
TalQusyhteisön maatalQuspolitiikass.a., Hinta- ja markkinapoliittiset toimenpite.et 
eivät sinänsä ole. riittäviä maatalouspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, yaan 



rakeIil:!Iepolitiikan tot(mttaininen .on välttämätön näiden toimenpiteiden '. onnlstu
rmseUe. 

Komissio esitti: joulukl:lussa ~968 uuden maatalouspoliittisen ohjefuianså; jiDfl.0n 
sisä1tyv:ät ehdotukset mm. maatalouden tuotantorakenteen :n:iuuttamisesta jä maa
talouden. llintap01itiikan vahvistamisesta entistä pitemmällå' aikåvälilIä.,! SUUl'P

nitelman mukaan olisi maataIoudessa aktiivisesti toimivan väestön· lukutnää'rää 
alennettava lQ miljoonasta 5. miljoonaan vuodesta 19,70· vuoteen 1980· mennessä. 
Samanaikaisesti edellytetään peltopinta-alan supistamista 5, miljoonalla nehtaariHa. 
Tästä edelJ.ytetään käytettäväksi 3--4· miljoonaa hehtaaria metsän istutukseeH, 
jonka kustannuksista pääosa, noin 80 %, on suunniteltu peitettäväksi tukipaThki"
oil1a~ Vajkka yhteisen maatalouspolitiikan seurauksena maatalouden aseman'arvioi
daan parantuneen Talousyhteisön perustamisesta lähtien, niin tulokuilu måatal(!)l:l
dessa. työskentelevien ja muiden väestöryhmien välillä on ed€lleen erittäin imuri. 
Ellei tässä suhteessa saada aikaan parannusta, j0udutaart komission käsityksen. 
mukaan maataloudessa luottamuskriisiin, joka saattaa vaarantaa koko yhteisen. 
maatalouspolitiikan, joka on tärkeimpiä perustoja Talousyhteisön olemassaololle. 

Ohjelman toteuttamiseksi on suunniteltu useita eri tasoilla vaikuttavia toimenpi
teitä. Peruslähtökohtana on, että maataloudessa voidaan päästä muiden alojen kanssa 
tasavertaiseen t~onmuodostukseen ja sosiaalisiin etuihin vain tilakohtaisten uudis
tusten avulla, jotka varmistavat investointien kannattavuuden j.a täystyöllisyyden. 
Vasta tämän jälkeen voidaan hintapoliittisin keinoin saattaa tuotanto ja kulutus 
tasapainoon sekä maatalous tasavertaiseksi muiden elinkeinojen kanssa. TUl?tanto
rakenteen muuttamiseksi komissio on esittänyt mm. rakennepalkkioita, mikäli asian
omaiset luovuttavat maansa uudistusohjelman toteuttamiseksi tai vuokraavat sen 
nykyaikaisille maatalous.yrityksille, erityisiä opiskelustipendejä maataloudessa työs
kentelevien lapsille, korvauksia ja eläkejärjestelyjä 55 vuotta vanhemmille henkilöille, 
jotka haluavat lopettaa maatalousammatin tai -työn, sekä uudelleenkoulutusta tai 
peruskoulutuksen tehostamismahdollisuuksia muihin ammatteihin siirtyville. 

Euroopan maatalouden suuntauttamis- ja takuurahasto (FEOGA) osallistuu 
rakenneparannusten rahoitukseen. Rakennepolitiikka on tähän asti pääasiassa.hoi
dettu kansallisin toimenpitein. FEOGA voi osallistua jäsenmaassa toteutettaviin jul
kisen tai yksityisen sektorin tai näiden yhteisiin rakenneparannusohjelmiin, mikäli 
ohjelmat vastaavat Rooman sopimuksen määräyksiin perustuvia vaatimuksia. 
Euroopan sijoituspankki ja Euroopan sosiaalirahasto voivat myös osallistua raken
neparannusten aiheuttamiin kustannuksiin, ensin mainittu myöntämällä pitkä
aikaisia luottoja ja jälkimmäinen rahoittamalla esim. maataloustyöstä siirtyvien 
kouluttam~sta toisiin ammatteihin tai muita sosiaalista laatua olevia ohjelmia. 
Maatalousväestön aseman parantamiseen pyritään lisäksi alue- ja sosiaalipoliittisin 
keinoin. 

Maatalouspolitiikan rahoitus 

Maatalouspolitiikan aiheuttamien kustannusten rahoituksesta vastaa rakennepolitii
kan yhteydessä mainittu suuntauttamis- ja takuurahasto FEOGA. Rahaston toimin
taperiaatteet ajaksi l. 7. 1967-3l. 12. 1969 vahvistettiin neuvoston päätöksellä tou
kokuussa 1966. Vuodesta 1970 lähtien sovellettavista säännöistä ei ole vielä päätetty. 



:' ~aha$to koostl?-u suuntaut~~mis-ja ·takuu osasta. Edellinen vastaa .. rakennepolitii- : 
kan aiheuttamista kustannuksista, jälkimmäinen interventio-, restituutio- ja muista . 
hi~.t~poliittisist~, ~u,stanp,uksista. Takuuosan tulot saadaan siten, että 90'% kanne
tuista .ma~talo:u.stw~tte~d,en tuontimaksuista siirretään rahastolle ja jäsenmaat suorit
tay""t loput t~rvittavista varoista. Jäsenmaiden maksut rahastolle jaetaan seuraavien 
prose~ttilulqljen.perusteeU<j.: Belgia 8.1 %,. Saksan liittotasavalta 31.2 %, Ranska 
21 %,-Italia ~O~S %, Hollanti 8.2.% ja Luxemburg 0.2 %. Suuntauttamisosan tulot 
kootaanj~senm~ilta'kQkonaan 'suorilla rahoitusmaksuilla emo prosenttilukujen perus- . 
teeUa. Tämän osan. kul1:!-t saavat periaatteessa nousta. vain kolmasosaan takuuosart. 

k~Wst~: ~, 
, ·;ralousyhtei.sQn, yleisen ,kehityksen kannalta katsoen yksimielisyyden saavutta-. 

misell~ ,maat~lop.spolitiikass,a; on· keskeinen merkitys· sikäli, että se on yhteisöpoli-. 
tii~aa, jonka, PV;;tt muotoilleet ja toimeenpanneet yhteisön elimet ja sillä on jäsen
valtioita· sitova . v~ikutus. Voidaan esittää paljon tätä politiikkaa vastaan, mutta sii
hen sisältyy joka tapauksessa yhteisölle ratkaisevia myönteisiä piirteitä. 

Metsäpolitiikka 

TalousY4teisön'::inetsäpolitiikan yhtenäistämissuunnitelmissa ei ole päästY alkua 
pitemrnäll~. 'KoriIissio esitti tosin jo vuonna 1964 ohjelman jäsenmaiden metsäpoli
tiik~n yh~~mnukåt~tainiseksi,. mutta asiassa ilmenneiden vaikeuksien vuoksi sen 
käsittely rieuv~stos's~ '-raukesi. Yhtenäisen metsäpolitiikan sopimusperustan puut
tuessa Jäsenmaiden' met~äpolitiikan harmonisoimisessa on tällä hetkellä mahdollista 
edetä vain kansallisten metsähallintoviranomaisten yhteistyön perusteella, tai ··täy
dentämäIiäTalousyhteisön· perllstamissopimusta metsäpolitiikan osalta, mille k~n
nalle mm. ~eti.vosto:q. sihtee~istö on asettunut. Sopimuksen täydentäminen ei kui- . 
te~aan-ole vireillä;' ~ik~ kysymyksen esilletuloa lähiaikoin~ pidetä todennäk~isenä. ' 

Metsäpolitiikan ~eskeisiri.ä kysymyksinä ovat tähän mennessä olleet esillä komis
sion· esitykset mni; . si~nieri.ten ja t~iinien ulkonaisia ominai~uuksia koskevista mää
räyksistä, pyöreän'puun iU:okittelusta, jäsenmaiden metsäpolitiikan tukijä~jestely~tä, 
tu~kimusto~iima~ koordinoinnista, myyntimuotojen yhdenmukaistamisesta, ve~o
tuki~~ta '~a 'ni~tsätal~u4~n rakenneiJolitiikasta. 

::.. .: : i .~. ~'. . ... . ,.. ~ · ........ 
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'7~ Tavoitteena talousliitto :- ,0< : 

:.:" . 
. . ~:'-

Johdanto '. . . . t.~:., 

Talousyhteisö on tähän mennessä saavuttanut" suurinta ;edist)tstä niillä yhtdstyö
aloilla, joissa Rooman sopimuksen velvoitteet ovat selvät. Esillierkkinä tästä on trilli-

-liiton toteuttaminen. Lisäksi vastavuoroisuuden tarve jäsenvaltioiden välillä teolli
suustuotteiden tullien' poistuttua on eräillä aloilla vaatinut kehityksen edistymIstä. 
·Yhteisen 'maatalouspolitiikan toteuttamista voidaari pitäa tulIlliiton se'tl.iauksena. 
'Useissa tärkeissä yksityiskohdissa yksimielisyyteen pääs~mineti on perustunut siih~n, 
että 'yhteisöintressit ovat olleet niin suuret, että kaikki" jas'envaltio( ovat katsoneet 
edulliseksi päästä ratkaisuihin. Viime vuosina poliittinen" tahto TalousyhteisÖn 
kehittämiseksi on kuiterikin selvästi heikentynyt. Sen on korvannut taloudellisten 
etujen varovainen vaihtaminen jäsenvaltioiden välillä. Poliittisten perustavoitteirlen 
puuttuessa yhteisön edut ovat jääneet kansallisten pyrkimysten varjoon. 

Talousyhteisön tulliliiton täydentäminen talousliitoksi merkitsee integraatio
prosessin siirtymistä uuteen vaiheeseen. Edessä olevat tehtävat vaativat yhteisöitä ja 
sen jäsenvaltioilta yhteisöpolitiikan ja yhteisten intressien uudelleen tarkistamista. 
J ofta voitaisiin poistaa suurimmat esteet taloudellisen integraation tieltä ja parantaa 
yhteistyön edellytyksiä, on ensimmäiseksi sovittava ratkaistavien kysymysten erisi
sijaisuudesta. Talousliiton aikaansaaminen edellyttää tavoitteeltaan selvää, koordi
noitua yhteisöpolitiikkaa ohjelmallisen kokonaisnäkemyksen puitteissa."" 

Talouspolitiikka , 
Talousyhteisön tehtävänä on luomalla yhteismatkkinat ja lähentämällä asteittain 
jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa saada aikaan yhteisön piirissä mahdollisimman 
suuri ja 'tasapainoinen taloudellinen kasvu ja elintason' nopea nousu. Jäsenvaltiot 
yhdenmukaistavat läheisessä yhteistyössä yhteisön elinten kanssa talouspolitiikkaansa 
siinä määrin, kuin se on tarpeen' perustamissopimuksen päämäärien saavuttamis:eksi. 
Eri alojen talouspolitiikan koordinointiin on pyritty sopimalla yhteisistä tavoitteista 
ja pääperiaatteista. Talouspoliittisen yhteistyön tehostamiseen tähtäävä toiminta' on 
keskitetty ensi sijassa jäsenmaiden 'valtiovarainministeteiden kokouksiin· ja neljään 
neuvoa antavaan komiteaan: rahapoliittiseen, suhdannepoliiHiseen, budjettipoliit
tiseen ja keskipitkän taloussuunnittelun komiteaan. 

Missä määrin Talousyhteisön tähäna.stinen kehitys on johtanut talouspolitiikan 
yhdenmukaistamiseen, on vaikeasti arvioitavisså. On kuitenkin selvää, että jäsen
valtioiden välisen keskinäisen taloudellisen riippuvuuden lisääntyessä edellä niåini
luissa kokouksissa ja komiteoissa tapahtuneet keskustelut ovat edistäneet talouspo
tiittista yhteistyötä ja nimenomaan koordinointia ns. »näkymättömän integraation» 
muodossa. Kukin jäsenvaltio tekee edelleen itse kaikki tärkeimmät talouspoliittiset 
päätöksensä (valuutta-, raha-, vero-, ym. kysymyksissä) ja 'on sidottu' yhteisön 
päätöksiin vain joissakin verraten harvoissa tapauksissa. Yleistä talouspolitiikkaa 
koskevat neuvoston päätökset tehdään jäsenvaltioille osoitettujen s'ubsitusten mlio-



dossa. Neuvosto on antam;tt näille säännöllisesti suosituksia mm. hintapolitiikasta, 
valtion finanssipolitiikasta jne. Marraskuussa 1968 puhjenneen finanssikriisin jälkeen 
ovat pyrkimykset jäsenvaltioiden valuuttapolitiikan ja yleisen talouspolitiikan entistä 
tehokkaampaan koordinointiin voimistuneet. Talousyhteisön perustamissopimuksessa 
jäsenvaltiot ovat sitoutuneet pitämään valuuttojensa vaihtokurssien J?ääräämistä 
yhtei~tä ;etua koskevana asiana ja auttal?aan toisiaan valuuttavaikeuksissa. K:omissio 
voi sen Hsä~i tehdä ehdotuksia yhteisön valuuttapoliittisiksi toimenpiteiksi suhdan
teiden eri vaiheissa. Yhteisön perustamissopimus ei edellytä yhtenäistä rahayksikköä, 
vaikk~ talousliitoI\l. tote~duttua tämä lienee välttämätöntä. Komissio on jo tehnyt 
ehdotuksia jäsenmaiden vaihtokurssien määrääniiseksi. Tärkein askel tällä alalla on 
o~ettu yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksessa, jossa on hyväksytty yhteinen kir
jan.pidollinen laskentayksikkö, joka vastaa käytännössä yhtä US-dollaria. Niistä 
päivämääristä lähtien, kun eri maataloustuotteiden yhteiset hinnat tulevat voimaan, 
jokaisella maalla on Iaskentayksikössä määrätyt maataloustuotteiden hinnat. l\Ilikäli 
jokin jäsenvaltio esim. devalvoisi valuuttansa, seurauksena olisi maataloustuotteiden 
h[ntoj~n nousu, joka sinänsä on erittäin tehokas keino estämään yksipuolisen toi
minnan tässä 'suhteessa. 

Talouspolitiikassa on edelleen pyTkimyksenä laatia pitkäjänteisiä viisivuotisoh
jelmia. Nämä valmistellaan keskipitkän talousohjelman komiteassa. Neuvoston 
hyväksymässä ensimmäisessä vuosia 1966-1970 koskevassa keskipitkän aik~välin 
ohjelmassa annettiin jäsenmailie seuraavat yleisohjeet: hintojen vakavuutta olisi 
edistettävä nou~attamalla restriktiivistä finanssipolitiikkaa ja rajoittamalla yksityis
sektorin kulutusta, investointeja tutkimustoiminnan ja koulutuksen hyväksi olisi 
lisättävä, valtion budjettipolitiikkaa olisi suunniteltava pitkäjänteisemmin ja talou
den rakennepolitiikkaa olisi kehitettävä. Näiden pyrkimysten tehostamiseksi vah
vistettiin yhteisöjen toimeenpanoelimiä yhdistettäessä komission uudessa organisaa
tiossa erityisesti teollisuus-, energia- ja aluepolitiikkaa sekä tutkimusta ja tekno
logiaa Ikoskevia hallinnonaloja. 

Talousyhteisöllä ei siten ole vielä yhdenmukaista talouspolitiikkaa sellaisenaan, 
vaan, ainoastaan neuvottelumekanismi tähän pyrkimiseksi. Lisäksi on aikaansaatu 
eräit~ talouspolitiikan koordinointiin tähtääviä periaatepäätöksiä. Tulliliiton, yhteis
tep. maatalousmarkkinoiden ja työvoiman liikkumisvapauden toteuttaminen sekä 
myöhemmin yhteisten pääomamarkkinoiden aikaansaaminen ja verotuksen yhte
näistäminen kaventavat kuitenkin epäilemättä jäsenmaiden itsenäistä liikkumatilaa 
yleisessä talouspolitiikassa. 

Teollisuuspolitiikka 

Talousy.9.teisön. teollisuuspolitiikka pyrkii luomaan mahdollisimman suotuisatedel
lytykset jäsenmaiden teollisuuden yleisen tuottavuuden lisääntymiselle, korkean 
työllisyysasteen sä~lymiselle ja yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn vahvi~t~miselle 
edistäen niiden sope-utumista taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen. Näihin tavoit
t~i~iin. tähtäävä teollisuuspolitiikka on osa yleistä talouspolitiikkaa. Teollisuuden 
myönteisen keh~tyksen ensimmäisenä edellytyksenä on suotuisa yleinen taloudellinen 
kehitysja·~e~la;~ten puitt~id~n luominen, jotka edistävät yhtei.sön tuotantorakenteen 
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--------integroitumista. Tafousyhteisön--teoIHsuuspoliul'ika-on-vasta kehityksensä alkuvai
heessa. Keskeisinä kysymyksinä sen muotoutumisessa ovat edellä mainittujen yleisten 
edellytysten lisäksi yhteisön teollisuuden yritysrakenne ,sekä erityisesti tekniikkaan ja 
tieteeseen ,~erustuvan teollisuuden kehitys ja tutkimustoiminta. Nämä kysymykset 
liittyvät toisiinsa ,suurena kokonaisuutena, johon ,sisältyy lisäksi teollisuuden suhde 
amerikkalaisiin yrityksiin ja sijoituksiin Euroopassa. TuJliliiton toteuttaminen 
yhteisössä on vahvistanut selvästi yritysten välisiä pya:-lcimyksiä keskittää ja laajentaa 
yhteistyötä. Harmonisoitujen puitteiden puuttuminen yhtiö- ja vero-oikeuden 
aloilla .on kuitenkin tähän asti ollut suurimpana esteenä kansainvälisten fuusioiden 
toteuttamisessa. 

Eräiden teollisuudenalojen kuten esim. laivanraken.nusteollisuuden .kehittämiseksi 
on tavoitteena jäsenvaltioiden yhteistoiminta teollisuudelle annettavan tuen koor.di
noimiseksi. Tällöin pyritään joko yhteisötasolla suoritettavaan koordinointiin tai 
yhteisöjen perustamissopimusten mukaisiinjäsenmaita velvoittaviin päätöksiin. Kol
mantena yhteisen teollisuuspolitiikan keskeisenä kysymyksenä on ollut erityisesti 
teknologisesti kehittyneen teollisuuden edistäminen, jossa lähtökohtana on, että 
yhteismarkkinat eivät nykyisessä laajuudessaan tarjoa riittäviä integroitumisedelly
tyksiä. Tämän alan yhteinen teollisuuspolitiikka pyrkii tehostamaan jäsenmaiden 
toimintaa .sekäkansallisten että yhteisten ohjelmien pohjalla Talousyhteisön tai 
sitä laajemmissa puitteissa. Neuvosto on tältä osin asettanut perustavoitteekseen 
vahvistaa kevään 1969 kuluessa teknologista yhteistyötä koskevan ohjelman, johon 
sisältyy mm. ,suunnitelma yhteistyömahdollisuuksien tarjoamisesta yhteisön ulko
puolisille maille. 

NiiHäTalousyhteisön teollisuuden aloilla, joiden kehittämiseksi on katsottu tar
vittaval'lerityistoimenpiteitä ja erityissuojaa ulkopuolisten maiden kilpailua vas
taan, kuten paperiteollisuudessa, lyijy- ja sinkki teollisuudessa, telakkateollisuudessa 
ja tekstiiliteollisuudessa, komissio pyrkii yhdenmukaistamaan jäsenmaiden tukijärjes
telmiä ja on jo tehnyt eräitä aloja koskevia ehdotuksia neuvostolle. Merkittävää 
edistystä <ei tältä osin ole kuitenkaan vielä saavutettu. Selluloosa- ja paperiteolli
suudenalalla neuvosto asetti kesällä 1966 tavoitteeksi raaka-aineen saannin pa,peri
teollisuudelle yhtenäiseen hintaan, joka 'olisi mahdollisimman lähellä maailman
markkinahintoja, ja määrätyn suuruisen selluloosan tuotantokapasiteetin säilyttä
misen Talousyhteisössä. Komissio ei ole kuitenkaan vielä jättänyt näitä koskevia 
es.ityksiään" joiden keskeisinä kohteina ovat yhteisön selluloosateollisuuden tuki ja 
metsänistutuksen edistäminen. Yhteisön yleistä talouspolitiikkaa muotoiltaessa on 
pyritty ottamaan huomioon erityisesti teollisuuden kehitysedellytykset yhteisön 
keskipitkän aikavälin talouspoliitti~essa ohjelmassa. 

On ilmeistä, että Talousyhteisön teollisuuspolitiikalla ja siihen liittyvällä tieteel
lisellä ja teknisellä tutkimuksella on seuraavan 10 vuoden aikana yhtä tärkeä osa 
yhteisön tdiminnassa, kuin mitä maatalouspolitiikan toteuttamisella oli Talousyhtei
sön ensimmäisenä vuosikymmenenä. Komission laatiman ehdotuksen Talousyhtei
sön teollisuuspolitiikan suuntalinjoiksi odotetaan valmistuvan vuoden 1'969 alku
puolella. 
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Energiapolitiikka ' 
.! -". ii!. 

Yhteisen energiap~litiika:n aikaansaaminen yhteisöissä on muo~ostU!1l1t ivaikea~si. 
Keskeisenä syynä tähän on ollut tärkeimpiä energianlähteitä koskeviehkysymysten 
jakaantuminen kolmen yhteisö~ kesken siten, että CECA:lle kmiIu"':l, :~iilienergi~, 
EEC:lle vuoriöljy ja kaasu sekä EURATOMille atomienergia. Lisäksi ItåHaja Alarr
komaat kansallisten intressiensä perusteella ovat kannattaneet edullisten'poltt~ainei
den tuontia ulkopuolisista maista, kun taas Saksa, Belgia ja Ranska ovat oman kaivos
teollisuutensa huomioon ?ttaen suhtautuneet pidättyväisesti polttoaineiden tuon~iin. 

Vuoriöljyn ja maakaasun viime aikoina nopeasti lisääntynyt käyttö on muut
tanut huomattavasti energialähteiden suhdetta toisiinsa ja luonut yhteisöjen perus
tamisen jälkeen kokonaan uuden tilanteen, joka on saattanut yhteisen energiapolitii
kan aikaansaamisen entistä ajankohtaisemmaksi. Tätä taustaa vasten" komissio 
valmistelee parhaillaan energia- ja aluepolitiikan yleisohjelmaa ja '~n;" ä~kettäi'n 
alistanut neuvostolle eräitä yhteistä energiapolitiikkaa koskevia ehdotuksia. Niiden 
mukaan yhteisöjen tulisi laatia viisivuotisennusteita energiasektoriri :kys-yntä- ja 
tarj ontatekij öistä, samalla kun _ ehdotetaan yhteisten markkinoiden t6teu1:tamis~a 
tämän sektorin tuotteille luomalla yhtenäinen kilpailu-, investointi- ja kauppapoli
tiikka. Keskeisenä tavoitteena on taata samalla halpa ja varma energian saanti yh
teisössä. Keskustelut näistä kysymyksistä jäsenvaltioiden kesken ovat kokonaisuutena 
vasta alussa, joten yhteisen energiapolitiikan yksityiskohtia on vielä vaikea arvioida. 

Talousyhteisön piirissä esiintyneet jäsenvaltioiden erimielisyydet ovat" heijastu
neet myös Atomienergiayhteisön toiminnassa. Suurimpana vaikeutena on ,ollut 
Atomienergiayhteisön keskipitkän ohjelman rahoituksen järjestäminen. Yhtdsön toi
minta rahoitetaan pääasiassa jäsenvaltioiden jäsenm~ksujen avulla. EURATOMin 
toiminta on pääosiltaan keskittynyt tutkimukseen. Sen tutkimuskeskukset sijaitsevat 
Isprasså (Italia), Karlsruhessa (Länsi-Saksa), Geelissä (Belgia) ja Pette!lissä'Alanko
maat). EURATOM on lisäksi tehnyt useiden maiden mm. Yhdysvaltojen, Kanadan 
ja Englannin kanssa yhteistyösopimuksia. 

Komission ja Euroopan parlamentin taholta on tehty lukuisia esityksiä Atomi
energiayhteisössä vallinneen lähes jatkuvan kriisin voittamiseksi. Komissio jätti 
mm. lokakuussa 1968 neuvostolle ehdotuksen yhteisen atomienergiapolit;iikan suun
talinjoiksi. Komission varapresidentti HELLWIGin tämän jälkeen esittämän laus~n
non mukaan EURATOl\fin kehityksen esteenä on se, että eräät jäsenvaltiot aset
tavat suuremman painon kansallisille atomivoimasuunnitelmilleen kui~ yhteistyölle . 
Atomienergiayhteisön puitteissa. 

Aluesuunnittelupolitiikka 
," .' 

Talousyhteisön aluepolitiikan tavoitteena on vähentää epäsuotuisassa ase~assaole
vien alueiden haittoja taloudellisen toiminnan,harmoniseksi kehittämiseksi.' Tämän 
vuoksi Talousyhteisön perustamissopimuksen mukaan sallitaan, eräät valtion, tuki
toimet tiettyjen alueiden tai elinkeinohaarojen kehityksen edistämiseksi. Jäsenvaltioi
den ohella myös Euroopan investointipankki, Euroopan sosiaalirahasto ja maata
lousrahasto osallistuvat aktiivisesti kehitysaluepoliittisten ohjelmien toteuttamiseen .. 



. '., . Aluepoliittisista kysymyksistä, komissio on laatinut virallisen selvityksen, jonka 
Euroopan parlamentti hyväksyi vuonna 1966. Sen mukaan. aktiivinen aluepoli
. tiikka kuuluu erottamattomasti yhteismarkkinoiden toimintaan ja pitkän aikavälin 
taloussuunnitteluun. Komissio on myös kiinnittänyt jäsenmaiden huomiota yhtei
söIl: eräide~ kehitysalueiden ti1~an ja esittänyt suuntaviivoja niiden kehittämiseksi. 
MinisteriI,leuvosto ei ole kuitenkaan tehnyt päätöksiä komission ehdotuksista ja 

jäsenvaltioiden aluepoliittinen toimivapaus on säilynyt jokseenkin koskemattomana. 
Komission velvollisuutena on valvoa jäsenvaltioiden kehitys aluepoliittista toimin
taa, ja nämä ovat velvollisia ilmoittamaan komissiolle etukäteen uusista tukijärjes
te~stään. 

Euroopan investointipankki antaa lainoja määrättyjen taloudellista kehitystä 
edistävien investointisuunnitelmien toteuttamiseksi jäsenvaltioissa. Tällöin toimitu~
set pankin rahoittamiin investointeihin suoritetaan tavanomaisesti jäsenvaltioista ja 
hankintoja ulkopuolisista valtioista sovelletaan vain, jos kyseisiä investointituotteita ei 
ole saataviss~ yhteisön jäsenvaltioista. Pankin lainat on yleensä tarkoitettu täydentä
mään lainansaajan muita teitä saamia lainoja. 

Liiketoitninnan ja palveluelinkeinojen harjoittatnisvapaus 

Talousyhteisön perustamissopimuksen mukaan rajoitukset, jotka koskevat jäsen
valtion kansalaisten mahdollisuutta perustaa liiketoimintaa vapaasti toisen jäsen
valtion alueella, poistetaan asteittain siirtymäkauden kuluessa. Liiketoiminnan har
joittamisvapauteen sisältyy myös agentuurien, sivuliikkeiden ja tytäryhtiöiden 
per:ustaminen. Rajoitusten poistamisen tarkoituksena on kansallisen kohtelun ulot
taminen muiden jäsenvaltioiden kansalaisiin. Sen sijaan omiin kansalaisiin kohdistu
via rajoituksia voidaan soveltaa myös muiden jäsenvaltioiden kansalaisiin. Jäsen
valtion kansalaisiin rinnastetaan myös jäsenvaltion lakien mukaan perustetut yhtiöt. 

Liikkeenperustamisoikeuden vapauttamista koskevia määräyksiä on toteutettu 
neuvoston 25.10.1961 hyväksymän yleisohjelman mukaan. Ohjelmalla on jäsen
maita sitova vaikutus, sitä mukaa kuin neuvosto on sen perusteella antanut jäsen
maille tarpeelliset eri toimialoja koskevat ohjeet. Tähän mennessä on annettu yh
teensä noin 30 ohjetta palveluelinkeinot mukaan lukien. Niiden sisältö vaihtelee kul
loinkin kyseessä olevan ammattialan erikoispiirteiden mukaisesti. Yhteisö ei ole tois
taiseksi kuitenkaan pystynyt täysin seuraamaan mainitun yleisohjelman aikataulua 
ja näyttää ilmeiseltä, että siirtymäkauden aikana ei voida toteuttaa kaikkia perus
tamissopimuksen määräyksiä liikkeenperustamisoikeuden vapauttamiseksi. Komissi,. 
ossa on edelleen valmisteluvaiheessa liiketoiminnan harjoittamisvapauden toteutta
miseksi mm. seuraavia aloja koskevat ehdotukset: pankit, vakuutuslaitokset, lehdistö, 
tukkukauppa, lääkeaineteollisuus ja apteekit. Sen jälkeen kun on päästy sopimuk
seen rajoitusten poistamisesta yhteisötasolla, vastaavat lakien tai asetusten muu
tokset on säädettävä kansallisella tasolla erikseen. Tästä syystä yhteisön päätökset 
liiketoiminnan harjoittamisvapauden aikaansaamiseksi ovat olleet ohjeita, jotka 
ovat vaikutukseltaan sitovia, mutta täytäntöönpanotoimenpiteet on jätetty jäsen
valtioille. 

Syrjinnä~ kieltämist~ koskevien määräysten lisäksi on tarkoituksena toteuttaa 
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myös lainsäädännön harmonisointia siinä määrin, kuin se on tarpeen liiketoiminnan 
harjoittamisvapauden varmistamiseksi. 

Siirtymäkauden kuluessa on tarkoituksena poistaa palveluelinkeinojen vapaan 
harjoittamisen esteetjäsenvaltioiden kansalaisilta, joiden kotipaikka on toisessajäS'en
valtiossa kuin palvelusuorituksen vastaanottajalla. Palveluiksi luetaansuontukset 
korvausta vastaan, 'Sikäli kuin ne eivät .ole tuotteiden, pääoman ja henkilöiden liik
kumisvapautta koskevien määräysten alaisia, kuljetusalan palveluja lukuun 'otta
matta. Palvelujen 'Suorittamisen vapauttaminen 'on toteutettu 'Saman aikataulun 
mukaan kuin liikkeen perustamisen vapauttaminen siten, että neuvoston ohjeIssa 
on annettu määräyksiä kulloinkin kyseessä olevan elinkeinoalan palveluista ja liik
keen perustamisesta. Edel1ä mainittu neuvoston vahvistama yleisohjelma palvelujen 
suorittamisen vapauttamiseksi ei kuitenkaan vastaa kaikil'ta osin liikkeen perustamis
alan ohjelmaa. Vapaiden ammattien haIjoittajienosalta on kehitys liiketoiminnan 
harjoittamisvapauden rajoitusten poistamiseksi ollut hidasta. Komissio on tähän 
mennessä 'ehdottanut vain arkkitehti alan liikkeen perustamisen ja palvelustensuorit
tamisen rajoitusten poistamista. Tähän liittyen ehdotetaan arkkitehtien ammatti
pätevyyttä osoittavien todistusten molemminpuolista hyväksymistä ja kansallisten 
määräysten harmonisointia tässä suhteessa. Komissiossa on valmisteluvaiheessa 
lisäksi mm. lääkärien ja insinöörien arnmatinharjoittamisvapautta koskevien rajoi
tusten poistamisehdotukset. 

Työvohnan liikkunllsvapaus 

Talousyhteisön perustamissopimuksen mukaan jäsenmaat toteuttavat siirtymäkau
den loppuun mennessä työvoiman liikkumisvapauden, joka edellyttää kansallisuu
teen perustuvan syrjinnän poistamista työn, palkan ja muiden työehtojen suhteen. 
Tämän ulkopuolelle on kuitenkin jätetty julkisten virkojen täyttäminen. Neuvoston 
asetus työvoiman liikkumisvapauden täydellisestä toteuttamisesta tuli voimaan 
8. 11. 1968. Sen mukaan poistetaan" kansallisuuteen perustuva syrjintä työn hakemi
sessa ja työluvat, joiden tilalle tarvitaan viideksi vuodeksi annettava oleskelu1upa. 
]äsenvalti?i1le voidaan myöntää poikkeus oikeuksia vain yhteisön elinten päätöksillä. 

Samalla neuvosto hyväksyi ohjeen työntekijöiden ja heidän perheittensä muut
tamista ja oleskelua haittaavien esteiden poistamisesta. Jäsenmaiden on suoritettava 
16. 7. 1969 mennessä tarvittavat toimenpiteet ohjeen soveltamiseksi. Määräysten 
perusteella vahvistetaan })EEC-maiden kansalaisten oleskelukortti», joka annetaan 
5 vuodeksi ja uusitaan sellaisenaan. Vain tämä todistus on tarpeen työpaikan hake
mista varten. 

Yhteisön perustamissopimus edellyttää, seurauksena työvoiman liikkumisva
paudesta, että neuvosto vahvistaa yksimielisesti sosiaaliturvaa koskevat määräykset, 
jotka ovat tarpeen työvoiman liikkumisvapauden toteuttamiseksi. 

PääoInaIiikkeen vapauttaminen 

Talousyhteisön perustamissopimus edellyttää pääomaliikkeen esteiden poistamista 
jäsenmaiden väliltä. Liikkeenperustamisoikeuden ja palvelujen vapauttaminen, 
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vapaatavaraliike:m.ne ja pääomansiirtojen vapauttaminen muodostavat yhden koko
naisuuden. 

Siirtymäkauden aikana jäsenva:lti.'0tovat velvollisia poistamaan, siinä laajuudessa 
~uin on taTpeen yhteismarkkinoiden asianmukaisen toiminnan kannalta, jäsenval
tioissa asuville henkilöille ~uuluvien pääomien siirtoja koskevat rajoiruksetsekä asian
omaisen kansallisuuteen, asuinpaikkaan tai pääoman sijoituspaikkaan perustuvan 
syrjivän kohtelun. Pääomansiirtoihin liittyvät juoksevat maksut vapautettiinsiirty
mäkauden re:m.srrnmäiselll jakson päättymiseen mennessä. Perustamissopimus edellyt
tää lisäksi, että jäsenmaat yhdenmukaistavat valuuttapolitiikkansa pääomansiirtojen 
suhteen jäsenmaiden ja ulkopuolisten maiden välillä. 

Pääomaliikkeen vapauttamisessa perustamissopimus säätelee vain toiminnan 
yleispuittreet ja neuvoston tehtäv.änä on antaa komission esityksestä rohjeita pääoma
liikkeen vapauttamiseksi ja ulkopuolisiin valtioihin noudatettavan politiikan yh.den
mukaistamiseksi. Tähän mennessä neuvosto ·on antanut tällä alalla kaksi ohjetta. 
Komissio (esitti keväällä ['964 ehdotuksen kolmanneksi ohjeeksi lähinnä jäljellä ole
vien hallinnollisten ja lainsäädännöllisten esteiden poistamiseksi. Neuvosto ei kuiten
kaan hyvåksynyt sitä, ja komissio jätti helmikuussa 1967 uudistetun ehdotuksensa, 
joka on edelleen neuvoston käsiteltävänä. 

Komissio ei -ole tähän mennessä tehnyt ehdotuksia yhtenäiseksi politiikaksi ulko
puolisiin v.altioihin nähden. Tämä ongelma tuli esille tutkittaessa ulkopuolisten mai
den suoria ;sijoituksia Talousyhteisössä. Komissio esitti marraskuussa 1965, että näitä 
sijoituksia ei olisi rajoitettava, vaan jäsenmaiden olisi annettava komissiolle tilasto
tiedot pääomansiirmista yhteisön ulkopuolisten valtioiden kanssa. Näiden perusteella 
komissio laatisi asiasta raportin neuvostolle, joka päättäisi tarpeen mukaan jäsen
valtioiden yhteisistä toimenpiteistä. Neuvosto ei ole vielä päättänyt asiasta. 

Tähän mennessä suoritettua pääomaliikkeiden vapauttamista on pyritty sovel
tamaan myös ulkopuolisiin valtioihin, mutta jäsenvaltioiden menettely asiassa ei ole 
ollut täysin yhdenmukaista. 

Vaikka Talousyhteisössä toteutettu pääomaliikkeen vapauttaminen ei ole tähän 
mennessä ledistynyt ratkaisevasti sen laajemmalle kuin OECD:n säädökset edellyttä
vät, niin on todettava, että Talousyhteisön perustamissopimus sisältää tällä alalla 
jäsenvalcloilie erittäin pitkälle meneviä velvoitteita, joista voidaan myöntää poik
keuksia hyvin rajoitetusti. 

Kilpailulainsäädäntö 

Talousyhitreisön kilpailurajoitusten sääntöjärjestelmää on jo sovellutettu useiden vuo
sien ajan, ja näin ollen on mahdollista myös arvioida sääntöjen aineellinen sisältö. 
EEC:n kartellimääräykset kohdistuvat periaatteessa kahteen kilpailunrajoituksen 
muotoon: kartelleihin ja yrityksen määräävään asemaan. Kartellit, yritysten väliset 
sopim~se:t, yritysten muodostamien yhtymien päätökset sekä yhteisesti vahvistetut 
toimenpiteet ovat kiellettyjä, jos ne voivat vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kaup
paan ja niiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen 
tai vinoutuminen yhteismarkkinoissa. Kieltoa ei kuitenkaan sovelleta eräin ehdoin 
kartelleihin, jotka parantavat tuotantoa tai tuotteiden jakelua tai edistävät taloudel-



lista kehitystä.~onopolit eivät ole sinänsäkielletqgä,-.n:lUtla-yrhyksen. määrääyän 
aseman väärinkäyttö yhteismarkkinoilla tai niiden olennaisella osalla on, kidlettyä,. 
jos se voi vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Myöskään valtion )1!ityksissä 
jäsenvaltiot eivät saa noudattaa sopimuksen vastaisia määräyksiä. Neuvosto ja komis
sio ovat antaneet useita asetuksia näiden määräysten toteuttamiseksi. 

. Käytäntö on johtanut siihen, että neuvosto on määriteltyään kilpailusääntöjen 
soveltamistavan antanut komissiolle pääasiallisen vastuun tällä alalla. Samalla .neu
vosto on vahvistanut, että kartellisopimusta koskevaa kieltoa on välittömästi nou
datettava kaikissa jäsenmaissa. Komissio toimii sääntöjä tulkitsevana ja ratkaisevana 
viranomaisena ja se on saanut pakotevaltuudet määräysten täytäntöön panemiseksi. 
Sopimus edellyttää, että yritykset voivat pyytää komissiolta joko ns. negatiivista 
testiä siitä, aiheuttaako niiden tekemä sopimus ilmoittamisvelvollisuuden, tai vapau
. tusta kartellikiellosta. 

Neuvosto on antanut asetuksella komissiolle valtuudet myöntää vapaus kilpailu
sääntöjen kartellikiellosta myös kahden 8opimuspuolen tekemissä yksinoikeussopi
muksissa, jos nämä edistävät yhteismarkkinoiden kehittämistä. 

Komissiolle on jätetty lukuisia anomuksia negatiivisesta testistä tai vapautuksen 
saamisesta kartellikiellosta. Komissio on tähän mennessä tutkinut suuren määrän 
eri kartellisopimuksia pyrkien samalla rakentamaan päätöksillään kartellipolitiik
kansa peruslinjat. Tällöin on otettu huomioon erityisesti tarve edistää .tuotanto- ja 
liiketoiminnan keskittämistä entistä suurempiin yksiköihin ja etenkin pienten ja keski
suurten yritysten välistä yhteistyötä. 

Sopimuksen kilpailusääntöjä sovelletaan myös julkisiin yrityksiin. Jäsenvaltiot 
ovat velvollisia sopeuttamaan kaupallisten monopoliyritysten toiminnan ~ siten, että 
hankinta- ja myyntiedellytyksiin nähden poistetaan kaikenlainen syrjintä. Komissio 
on tutkinut jäsenvaltioiden monopoliyritysten toimintaa ja vahvistanut näitä varten 
yksityiskohtaisia määräyksiä. Se on myös ehdottanutjäsenvaltioiden määräysten har
monisointia julkisten urakoiden antamisessa ja valmistellut ehdotuksia, julkisissa 
tavarahankinnoissa noudatettavan syrjinnän poistamiseksi. 

Valtion tukitoimenpiteet, jotka aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa: kilpailun 
vinoutumista ja sikäli kuin ne haittaavat jäsenvaltioiden välistä kauppaa, ovat kiel
lettyjä perustamissopimuksessa mainituin poikkeuksin. Sopimus ei kuitenkaan mää
rittele lähemmin, mitä valtion tuki tarkoittaa, vaan komission tehtävänä on tutkia 
tuen muotoja jäsenvaltioissa ja esittää neuvostolle yhteisten markkinoiden vaatimia 
toimenpiteitä. Valtion tuen suhteen komission toiminta on rakentunut seuraaville 
periaatteille. Tuki, joka on tarkoitettu vain kotimaisen tuotannon suojelemiseksi, 
on poistettava ja yhteismarkkinoiden periaatteiden kanssa sopusoinnussa olevat tuki
muodot on yhdenmukaistettava kilpailun vinoutumisen välttämiseksi. Komissio val
voo määräysten soveltamista myös niissä poikkeustapauksissa, jotka sisältyvät perus
tamissopimuksen sallimiin tukimuotoihin. Ennen uusien tukimuotojen voimaan
saattamista ne on alistettava komissiolle, joka on tehnyt neuvostolle asiassa noudatet
tavaa menettelytapaa koskevan ehdotuksen. Yhteisö ei ole tähän mennessä muut
tanut mainittavasti jäsenvaltioiden antaman tuen määrää tai niihin' sovellettavia 
periaatteita. 



" . Veropolitiikka 

Talousyhteisön jäsenmaid~n verolainsäädännön harmonisoinnilla on keskeinen mer
kitys yhteismarklånoita toteutettaessa. Sen avulla pyritään paitsi kilpailuolojen yhte
näistämiseen myös muiden alojen yhteisen politiikan toteuttamisen helpottamiseen. 
Tässä suhteessa Talousy.hteisön perustamissopimus edellyttää, että komissio tutkii, 
millä. tavalla eri jäs~nvaltioiden lainsäädäntö liikevaihtoveron, valmisteverojen ja 
muiden:välillisten verojen sekäjäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavien tasoi
tusmaksujen osalta voidaan harmonisoida yhteisten markkinoiden toteuttamiseksi. 

Yhteisön perustamissopimuk&en määräykset koskevat yksinomaan välillistä vero-' 
tusta ja siitä aiheutuneen syrjinnän poistamista sekä näiden verojen harmonisointia. 
Viimeksi mainitussa suhteessa sopimus ei sisällä määräyksiä siitä, kuinka ja missä 
laajuudessa se on toteutettava. Ko:r:qission esityksestä neuvosto teki huhtikuussa 
1967 ensimmäisen tärkeän välillistä verotusta koskevan päätöksenja hyväksyi ohjeen 
liikevaihtoverotuksen harmonisoimiseksi jäsenmaissa. Sen mukaan jäsenmaat ryh
tyvät soveltamaan yhtenäistä lisäarvonveroa vii:qIeistään 1. 1. 1970 lähtien. Ohjeisiin· 
sisältyy myös veron rakennetta ja soveltamista koskevat määräykset. Komissio on 
alistanut lisäksi neuvostolle ehdotukset, millä tavalla ja minkä ajan kuluessa liike
vaihtoveron harmonfsointi ·voi johtaa verotuksen poistamiseen tuonnin yhteydessä 
ja viennin veronpalautusten eliminoimiseen jäsenmaiden välisessä kaupassa. Se on 
myös tehnyt ehdotuksen lisäarvonveron soveltamisesta maatalouteen. 

Yhtdsen maatalous-, liikenne- ja energiapolitiikan toteuttamisen edellytetään 
vaativan eräiden kulutusverojen harmonisointia. Tämä koskee erityisesti alkoholin 
ja viinin, ·dieselpolttoaineen ja muiden öljytuotteiden sekä sokerin veroja. Veromää-· 
rien ·yhdenmukaistamiseen pyritään harmonisoimalla verorakenne. Muiden val
misteverojen suhteen komissio tutkii, mitkä niistä voidaan joko pitää entisellään nii
den vähäi~en merkityksen takia tai sisällyttää yhteiseen lisäarvonveroon. Komissio 
on suor;ittaJ1ut perusteellisia tutkimuksia näillä aloilla. Se on jo tehnyt ehdotuksia 
pääomansiirtoihinkohdistuvien välillisten verojen· harmonisoimiseksi.. Edelleen on 
katsottu tarpeelliseksi moottoriajoneuvojen vuotuisen veron harmonisoiminen tai 
ainakin sen: rakenteen sekä vakuutussopimusten välillisten verojen aluemääräysten 
yhdenmukaistaminen alan palvelujen liikkumisvapauden helpottamiseksi. 

Välittön?-ä~ verotuksen osalta voidaan nojautua ainoastaan perustamissopimuk
sen lain~äädännön harmonisointia koskeviin artikloihin, jotka antavat neuvostolle 
yleisvaltuuden harmonisointiin aloilla, joilla kansallisten määräysten todetaan ai
heuttaneen kaupan tai kilpailuolojen vinoutumista yhteisillä markkinoilla. Harmoni
soinnin p.(m,lstana ja liikkeelle panevana voimana komissio on katsonut olevan pää
omansiirtoj~n vapauttamisen, liikeyritysten rationalisoinnin ja keskittymisen välttä
mättömyyden sekä investointialalla vallitsevan kilpailutilanteen parantamisen. 

~Pääomansiirtojen helpottamiseksi pyritään estämään osinkojen ja korkojen kak
sinkertainen verotus ja poistamaan määräykset, jotka aiheuttavat epätavallista pää
omanliikettä ja haittaavat pääomamarkkinoita . 

. Liikeyritysten rationalisoinnin ja keskittymisen edistämiseksi harmor,.isoinn~;n 

tar~oituksena on, että verotustekijät eivät ole yhteisten markkinoiden kehittymiselle 
tarpeellisten rakennemuutosten ja keskittymisen esteenä. 
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Investointeihin vaikuttavien veFoj~n osalta olisi komission mukaan pyrittävä 
konsultoimaan jäsenmaiden kesken liikeyritysten voittoon sovellettavista veroista ja 
py1!ittävä hannonisoimaan investointeja edistäviä veromääFäyksiä. 

Komissi0- on lisäksi vahnistellu.t usean vuoden ajan kaksinkertaisen verotuksen 
estämiseksi monenkeskistä. sopimusta. 

Yhteisön veropolitiikassa edistys on siten tähän mennessä keskittynyt liikevaihto~ 
veron harmonisoilltiin lisäarvonveron pohjalla. Sen sijaan välittömän veFotukse:n 
alalla on edistys jäällyt vähäiseksi, joskin komission konkFeettisia ehdotnksia:. koskevat 
valmistelut ovat jo edistyneet varsin pitkälle. Se on mm. laatinut jäsenmaiHe työ~ 
ohjelman välittömän verotuksen harmonisoimiseksi. 

Liikennepolitiikka 

Liikennepolitiikka on maatalous,. ja kauppapolitiikan ohella kolmas, niistä aloista, 
joi!JJla TaIousyl1!teisön perustamissopimus vaatii yhteisen politii1.."an toteuttamista eli 
enemmän kuin kansallisen politiikan harmonisoimista. 'Fämä on luonnollista, koska 
erilaiset knljetusjärjestelmät ja -maksut ovat huomattavana esteenä kaupan vapaut
tamisessa. Yhteisen liikennepolitiikan täytäntöönpano\ kuuluu periaatteessa komis
siolle, jolle on myönnetty varsin pitkälle meneviä valtuuksia. Komissio esitti: jäsen
maille vuonna 1961 muistion yhteisen liikennepolitiikan rakenteesta. Päätavoitteena 
on liikennesektorin vapaan kilpailun toteuttaminen, johon pyritään asteittain sopi
malla ensin yhteisistä toimenpiteistä seuraavilla aloilla: pääsy kuljetusmarkkinoille, 
tava:rainkuljetusten maksuja koskevat säännöt ja kilpailupolitiikan peruslinja1i. Neu
vosto vahvisti joulukuussa 1967 kuljetusalan yhteisen politiikall toteuttamisonjelman, 
joka käytännössä on kohdannut kuitenkin suuria vaikeuksia. 

Vasta heinäkuussa 1968 tehtiin ensimmäiset konkreettiset päätökset, jotka kos
kevat kilpailusääntCijen soveltamista maantie-, rautatie,. ja vesistökuljetuksiin,. yhtei
sön sisäisten tavarakuljetusten kiintiöitä, ajoneuvojen säiliössä olevan polttoaineen 
tullivapautta, maantiekuljetusmaksujen rajoja ja maantiekuljetuksiin liittyviä sosiaa
lisia kysymyksiä. Tällöin sovittiin mm., että tiekuljetustyöntekijöiden yhteiset työ
ehtosäänllöt (ajoajat, vähimmäisikä jne.) tulevat voimaan 1. 10. 1969 kansainvälis
ten kuljetusten osalta. Kuljetusmaksujen yhtenäistämiseksi päätettiin järjestelmästä, 
jonka mukaan jäsenmaiden välisten, maantdtse tapahtuvien tavarakuljetusten 
maksujen ylä- ja alarajan vahvistavat jäsenmaiden viran.ornaiset ns. hintahaaru
kan puitteissa, joHoin alhaisimman ja korkeimman sallitun hinnan välinell et0 
saaJ olla; enintään 25 %. Kuljetusmaksut vahvistetaan haarukan keskelle määrä
tyn perusmnnan perusteella. Samassa kokouksessa käsiteltiin myös, kysymystä vaI:.. 
tion liikennealalle antamasta tuesta, jota koskevan ehdotuksen kornissih sai teh
täiväkseen laatia neuvostolle,. ja ajoneuvojen kaksinkeEtaista verotusta kansain
välisessä liikenteessä. 

Perustamissopimuksen mukaan neuvosto voi päättää. meri-, ja! il'makuljetusmää
räyksistä, jotka ovat sopimuksen kuljemspo1iittisten määräysten ulkopuolelJialr llma
kulj€tuksesta ei ble tehty eri,tyispäätöksiä, vaan pYFkimyksenä on oliut yhteisen lento:.. 
yhtiön (Air Union) perustaminen, jossa jäsenmaiden lentoyhtiöt! olisivat· osakkaina. 
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Neuv0ttelut eivät ole kuitenkaan johtaneet tulokseen~ joten -yhteisen toiminnan tule
vista suuntaviivoista ei ole "Vielä s,e1v.y)fttä., Päämääränä QIll ollut pyrkiä yhteisön 
jäsenmaiden ilmatilan yhteiseen käyttöön ja lail1lsäädännön harmonisointiin siinä 
määrin, kuin on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamis~ksl. 

Myöskään merikuljetuksiin s,ovellettavan yhteisen politiikan toteuttamis,esta. ei 
ole vielä päätetty., Erimielisyyttä. on edelleen. siitä" missä määrin ja miten Rooman 
s0pimusta olisi sQ"Vellettava merikuJj,etuksiin. El1äiden tulkintojen mukaan liikenne
sektoJJin kaksijakoisuuden takia perustamissopimusta ei voida. soveltaa merikulietuk
sUn. Tois,en käsit-yskannan mukaan medliikenne. on, vainliikennepolitiikkaa koske"Van 
sopimuksen osan ulkopuolella, kun taas muut perustamiss.opimuks,en määräykset ovat 
periaatteessa sovellettavissa myös, ilma- ja merikuljetuksiin. 

Komissio ei ok toistaiseksi tehnyt neuvostolle esityksiä merenkulun alalta,; mutta 
edistys muilla liikennes,ektoreilla ja, esim. yhteisen kauppapolitiikan alalla tehnee 
ajan mittaan tarpeelliseksi jäsenmaiden toiminnan yhdenmukaistamlsen myös meri
kulj etuksiss.a. 

Liikennepolitiikan alalla tähän mennessä kymmenen vuoden valmisteluj~n tulok
sena. saavutettu edistys. on luonnollisesti vähäistä. Sen välitön arvo on ensi sijassa 
ps;ykologmen todiste, siitä, että poliittinen tahto yhteisen liikennepolitiikan aikaan
saamiseen ei ole kokonaan kuollut. Monia hankalia kysymyksiä on vielä ratkaistava 
lähitulevaisuudessa" jotta. kilpailuolosuhteet eri kuljetussektorien välillä eivät pääsisi 
v.inoutumaan. 

Sosiaalipolitiikka 

Talousyhteisön perustamissopimuksessa rinnastetaan yhteisön taloudellinen ja 
sosiaalinen kehittäminen. Talousyhteisön sosiaalipolitiikan päätavoitteena on jäsen
valtioiden kansalaisten elinehtojenja työllisyyden jatkuva parantaminen. Perustamis
sopimuksen sosiaalipolitiikkaa koskevilla määräyksillä pyritään lisäksi jäsenvaltioi
den sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamiseen, jotta ajatus, vapaista ja. yhteisistä 
työmarkkinoista Talousyhteisössä toteutuisi. Sosiaali- ja työmarkkinalainsäädännön 
er0jen tasoittaminen jäsenvaltioissa on toisaalta tarpeellista, j,otta luotaisiin elin
keinoelämälle yhtäläiset kilpailuedellytykset. Eroayuudet näissä s,uhteissa tulevat 
luonnollisesti vaikuttamaan yhä suuremmassa määrin nyt, kun tullit on poistettu 
ja välilliset verot harmonisoidaan. Työmarkkina- ja sosiaalipolitiikassa ei edellytetä 
yhteis.tä. politiikkaa, vaan harmonisoimista. Komission tehtävänä. on edistää sopi
muksen yleisten ta"Voitteiden mukaisesti jäsenvaltioiden läheistä. yhteistyötä sosiaali:
alana. Perustamissopimuksen määräyksiä on pidettä.vä ohj~lmanj,ulis.tuksina" jotka 
ovat tähän mennessä j;ohtaneet vain vähäis.essä määrinsosiaalilainsäädännön yhden
mukaistamiseen Talousyhteisössä. 

Euroopan sQsiaalirahasto harjoittaa toimintaa työvoiman alueellis.enJa, ammatil
lis.en.liikkuv.uuden edistämiseksi ja, osallistuu jäsenmaiden tai; niiden virallisten 1ai· 
toste.n kustannuksiin sosiaalipolitiikan alalla. asiasta. annettuJen yksityiskohtaisten 
määrä~ste.n mukaisesti. Eräiden jäsenmaiden ja komission taholta on kiinnitetty 
hu~miota rahaston toiminnan puitteisiin, ja vuonna 1965 komissio. esitti: kaksi aset.us
ehdotusta rahaston toiminnan laajentamiseksi. 



" Komissio laatii neuvostolle vuosittain' työvoimatilannetta koskevia tutkimuk
sia, jotka ovat huomattavasti edistäneet jäsenvaltioiden yhteistyötä työvoimakysy:.. 
myksissä. Ammattikasvatuksen alalla neuvosto hyväksyi vuonna 1963 yhteisen 
ammattikasvatuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevat yleiset ohjeet, joiden toteut:': 
tamiri.en on kuitenkin kohdannut vaikeuksia. Komissio on tutkinut jäsenvaltioiden 
lainsäädännön eroavuuksia työoikeudessa, erityisesti sosiaaliturvaa koskevia kysy
myksiä j"a lainsäädännön lähentämistä " tällä alalla,ja on antanutjäsenvaltioille näitä" 
koskevia suosituksia. Komission tekemien selvitysten perusteella on" lisäksi todettu, 
ettei tähän mennessä ole ~elä saavutettu perustamissopimuksen asettamaa nais- ja 
miestyöntekijöiden samapalkkaisuustavoitetta. 

Tässä yhteydessä on lisäksi syytä todeta, että kesäkuussa 1968 tehtiin Talousyhtei-" 
sössä sopimus maatalouden työnantajien ja työntekijäin edustajien välillä suosituk
sesta maatalouden työaikaa koskeviksi järjestelyiksi jäsenmaissa. Sopimusta pid~
tään ensimmäisenä askeleena kohti talousyhteisötason työehtosopimusta. 

Sosiaalipoliittisen yhteistyön tehostamista ovat haitanneet perustamissopimuksen 
vain yleistavoitteita koskevat määräykset ja komission asemaaja toimivaltuuksia kos
keva erimielisyys. Parhaisiin tuloksiin on päästy aloilla, joilla sopimus antaa toimeen
paneville elimille selvät valtuudet päämäärien toteuttamiseksi, kuten työntekijöiden 
liikkumisvapaus, jäsenmaasta toiseen muuttavien työntekijöiden sosiaaliturva ja 
Euroopan sosiaalirahaston toiminta. Vastaisuudessa komission pyrkimyksenä onkiri' 
sosiaalisten ongelmien käsittely entistä enemmän muiden alojen yhteisen politiikan 
puitteissa, kuten esim. teollisuuspolitiikan, energiapolitiikan, alueellisen kehityspoli
tiikanja tieteellisen tutkimuspolitiikan aloilla. Komission käsityksen mukaan sosiaali
ja työvoimapolitiikka eivät tulevaisuudessa voi olla enää yksinomaan kansallisella 
pohjalla. 

Lainsäädännön harDnonisoUmn 

Talousyhteisön kauaskantoisimpia tehtäviä on kansallisen lainsäädännön harmoni
soiminen useilla aloilla. Perustamissopimuksen mukaan yhteisön toimintaan kuuluu 
kansallisen lainsäädännön harmonisointi siinä laajuudessa kuin on tarpeen yhteis
markkinoiden toiminnan kannalta. Lisäksi pyritään lainsäädännön yhtenäistämise~n 
jäsenmaiden välisten erityisten konventioiden avulla, kuten esim. patenttilainsäädän
nössä. 

Tähän mennessä toteutettu harmonisointi on perustunut perustamissopimuksen 
eri sektoreita koskeviin määräyksiin, ja harmonisointi kuuluu erottamattomasti kul
loirikin kyseessä olevan toiminta-alan ongelmien 'yleiseen ratkaisuun. Näiden aloit-" 
taisten harmonisointimääräysten lisäksi Rooman sopimukseen sisältyy yleinen harrno
nisointimääräys, jonka mukaan neuvosto voi antaa jäsenmaille tarpeellisia ohjeita. 

Lainsäädännön harmonisoinnin nykyistä tilannetta tarkasteltaessa voidaan to
deta, että useilla aloilla on valmisteltu monenkeskisiä sopimuksia, kuten esim. 
kaksinkertaisen verotuksen poistamisessa ja yhteisessä patenttisopimuksessa. 'Lisäksi 
jäsenmaiden e~ustajat allekirjoittivat 27. 9. 1968 sopimuksen tuomioistuinten 
ratkaisujen oikeudellisesta tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppa-
oikeudellisissa asioissa. " 
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Komission esityksestä neuvosto on hyväksynyt lukuisanjoukon tullilainsäädännön 
harmonisointia koskevia asetuksia, jotka koskevat tavaroiden tullausarvoa, alkuperää 
ja yhteisön tullialueen määrittelyä. Lisäksi on hyväksytty ohjeet mm. tullivarastoista, 
aktiivisesta jalostusliikenteestä ja tullivapaista alueista. Kaupan teknisten esteiden 
poistamiseksi komissio on tehnyt lukuisia esityksiä neuvostolle, joka on niistä jo 
hyväksynyt eräitä. Vuonna 1967 komissio esitti yleisen ohjelmansa kaupan teknisten 
esteiden poistamiseksi. Myös elintarvikelainsäädännön harmonisointia on toteutettu 
yhteisen maatalouspolitiikan· puitteissa. Muista harmonisointikohteista, joista lopul
lisia päätöksiä ei ole kuitenkaan vielä tehty, mainittakoon lääkeaineet, tavaramerkit 
ja -mallit, konkurssioikeus ja vilpillistä kilpailua koskevat määräykset. Tärkeän toi
minta-alan muodostaa myös osakeyhtiölainsäädännön yhtenäistäminen. Neuvosto 
hyväksyi vuonna 1968 ohjeen niistä suojamääräyksistä, joita vaaditaan osakeyh
tiöiltä osakkaiden ja kolmansien henkilöiden etujen suojelemiseksi. 

Talousyhteisössä on lisäksi valmisteluvaiheessa uusi eurooppalainen yhtiömuoto. 
Sen tarkoituksena on luoda EEC-yrityksille uusi oikeudellinen muoto, joka edistäisi 
tuotannontekijöiden parempaa hyväksikäyttöä, helpottaisi liikeyritysten sijaintikysy
mysten ratkaisua ja yhteismarkkinoiden eri alueiden välistä kauppaa. Neuvosto ei ole 
kuitenkaan vielä antanut lausuntoa yhtiömuodon luomiseen liittyvistä kysymyksistä, 
minkä johdosta valmistelut ovat viivästyneet. Avainongelmia on kysymys siitä, mitkä 
yhtiöt voisivat käyttää hyväkseen kaavailtua uutta yhtiömuotoa. Komission lähtö
kohtana on ollut sen käytön rajoittaminen tapauksiin, joissa on olemassa tarve sopeut
taa yritysten rakenne yhteismarkkinoiden luomiin uusiin oloihin. Tämän mukaan 
eurooppalaisen yhtiömuodon käyttöön ottaminen tapahtuisi täydentäen jo olemassa 
olevia yhtiömuotoja. 

Verrattuna useihin muihin Talousyhteisön toimialoihin saattaa lainsäädännön 
harmonisointi muodostaa erittäin pitkän aikavälin toiminta-alan, jolla työt ovat 
vasta alkuvaiheissaan. Tullien ja määrällisten rajoitusten poistuttua yhteisön sisäi
sestä kaupasta voidaan havaita entistä selvemmin lainsäädännön ja hallinnollisten 
määräysten eroista johtuvat kaupan esteet, joiden poiståminen kansallisia määräyk
siä harmonisoimalla muodostaa johdonmukaisen jatkon tulliliiton ja yhteismarkki
noiden muiden tavoitteiden toteuttamiselle. 

5 
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8. Talousyhteisön suhteet ulkopuolisiin maihin 

Talousyhteisöön ~ttyminen 

Talousyhteisön suhteiden järjestämiseksi ulkopuolisiin maihin yhteisön perustamis
sopimuksessa on esitetty neljä vaihtoehtoa: liittyminen, assosiaatio, merentakainen 
assosiaatio ja kauppasopimus. Yleisenä periaatesääntönä yhteisön suhteissa ulko
puolisiin maihin on, että neuvosto päättää niistä yksimielisesti komission esityksestä. 

Talousyhteisön perustamissopimuksen 237 artiklan mukaan jokainen Euroopan 
valtio voi anoa yhteisön jäsenyyttä. Liittymisanomus osoitetaan neuvostolle, joka 
hankittu aan komission lausunnon päättää siitä yksimielisesti. Liittymisanomuk
sesta päätettäessä jokaisella jäsenvaltiolla on siten veto-oikeus. Liittymisneuvot
telut käydään jäsenvaltioiden ja liittymistä anoneen valtion välillä. Jäseneksi hy
väksymisen ehdot sekä yhteisösopimukseen sen johdosta tehtävät muutokset sovi
taan jäsenvaltioiden ja anomuksen esittäneen valtion kesken. Liittymissopimus tulee 
voimaan, kun kaikki sopimuspuolet ovat ratifioineet sen. 

Talousyhteisöön liittymisen lähtökohtana on pidettävä, kuten komissio Englan
nin, Irlannin, Tanskan ja Norjanjäsenanomuksista 29.9. 1967 antamassaan lausun
nossa totesi, että uusi jäsenmaa hyväksyy kaikkien kolmen yhteisön perustamisso
pimukset poliittisine ja taloudellisine yhdentymistavoitteineen sekä liittymiseen 
mennessä toteutetun eri alojen yhteisöpolitiikan sellaisenaan. Uudelta jäsenmaalta 
edellytetään lisäksi sellaista poliittista ja taloudellista järjestelmää ja asemaa, että 
se kykenee osallistumaan yhteisön jäsenmaiden kanssa taloudelliseen yhteistyöhön. 
Lausunnossa on todettu lisäksi mm., että eräät Keski- ja Pohjois-Euroopan maat 
näkevät assosiaatio- tai preferenssijärjestelyn ainoana mahdollisuutena. Tällaisten 
järjestelxjen haitat tuntien komissio esitti kantanaan, että tämä mahdollisuus tulee 
ottaa huomioon vain sellaisten maiden osalta, joille täysjäsenyys ei niiden kansain,. 
välisen aseman vuoksi sovellu, ja tällöinkin on yhteisön autonomisen päätäntäval
lan ja tulliliiton harmonisen toiminnan säilyttävä. 

Talousyhteisöön liittyvälle maalle mahdollisesti aiheutuvat sopeutumisvaikeudet 
on tarkoitus ratkaista ensi sijassa liittymistä edeltävän siirtymäkauden järjestelxjen 
avulla. Riittävän varmuuden saamiseksi laajentuvan yhteisön kehittämisestä olisi 
komission mukaan jäsenehdokkaan kanssa sovittava ennakolta myös talousliittoa 
täydentävistä määräyksistä. 

Lausunnossa todetaan edelleen, että poliittiset tavoitteet kuuluvat yhteisön 
perusluonteeseen. Englanti ja muut jäsenyyttä anoneet maat ovat ilmoittaneet 
hyväksyvänsä ne. 

Talousyhteisön tulliliiton toteutumisen yhteydessä 1. 7. 1968 antamassaan julis
tuksessa komissio tähdensi yhteisön seuraavina keskeisinä tavoitteina talousliiton ja 
poliittisen liiton aikaansaamista. Julistuksen mukaan taloudellisesti ja poliittisesti 
yhtyneen Euroopan luominen edellyttää yhteiSÖn laajentamista muihin Euroopan 
maihin, jotka ovat valmiit hyväksymään yhteisön jäsenmaiden oikeudet ja velvolli
suudet. Komissio tähdensi edelleen, että poliittisen integraation on samanaikaisesti 
edistettävä jännityksen lieventämistä ja yhteistyötä Itä- ja Länsi-Euroopan välillä 
antaaks.een siten olennaisen panoksensa rauhan vakiinnuttamiseksi Euroopassa. 
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Kaikki Talousyhteisöön liittyrnisyritykset ovat tähän mennessä epäonnistuneet. 
Yhteisöön liittymispolitiikka on kokonaisuutena edelleen avoinna, koska jäsenmaiden 
kesken ei ole kyetty. saavuttamaan yksimielisyyttä yhteisön laajentamisesta, joka 
tässä vaiheessa näyttäa ajautuneen vaikeasti ratkaistavaan umpikujaan. Sitä mukaa 
kuih eri a]~jen yhteisöpolitiikan rakentaminen edistyy ja yhteisön j äsenmaiden kesken 
tehdään uusia kompromisseja, vaikeutuu'uusienjäsenten Talousyhteisöön liittyminen 
ja siihen sopeutuminen. Liitiymismahdollisuuksia arvioitaessa on lisäksi otettava 
huomioon, että yhteisössa nykyisten jäsenmaiden kesken saavutettu etujen tasapaino 
saattaisi uusien jäsenten liittyessä muuttua niin paljon;· ·että se vaatisi ·kaiken uudel
leen järjestämistä, mitä'ongelmia Ranska on erityisesti tähdentänyt. Tämä vaikeut
taa· "Osaltaan. uusien jäsenten liittymistä ja saattaa jopa tehdä sen mahdottomaksi. 

Talousyhteisöön assosioituminen 

Talousyhteisön perusfamissopimuksen 238 artiklan mukåan yhteisö· voi tehdä 
ulkopuolisen valtion, våltioliittyrnän tai kansainvälisen järjestön kanssa assosioi
tumissopimuksen, j~ss·å määrätään molemminpuolisista oikeuksista 'ja velvoituksis
ta. Assosioituminen ~n mahdollista myös Euroopan: tilkopuolisille maille. 
. Yhteisöön jäseneksi· liittymisen ja assosioitumisen väiinen eto voidaiti . lyhyesti 

luonnehtia seuraavasti: jäseneksi liityttäessä sitoudutaan kaikkeen, minkä: Yhteisö
. sopimukset yleisesti sisältävät ja mistä ei erityisesti myönnetä poikkeusta; ·assosioi
duttaessa ·taas ei sitouduta mihinkään· muuhun kuin siihen, minkä assosioitUmis
sopfmus sisältää. 

Anomus yhteisöön assosioitumisesta jätetään komissiolle, jonka· esityksestä 
neuvosto päättää tarvittavista neuvotteluvaltuuksista. Komissio käy tämän jälkeen 
yhteisön puolestå assosiaationeuvottelut, joiden tulokset alistetaan neuvostolle. As
sosioitumissopimus edellyttää Euroopan parlamentin lausuntoa ja· neuvo'it6n yksi
mielistä hyväksymistä. Neuvoston hyväksymät sopimukset velvoittavat jäsenvahioi-
ta sellaisinaan.1 . 

Talousyhteisön perustamissopimus ei määrittele lähemmin assosioitumista. Se 
oli alun perin tarkoitettu paitsi välivaiheeksi Jäseniksi liittyville maille, jotk·a talou
dellisen asemansa vuoksi eivät kykenisi kantamaa~ yhteisön jäsenyydestä aiheutu
via taloudellisia velvoitteita, ·myös ratkaisuksi sellaisille maille, jotka poliittisen 
asemansa vuoksi eivät halua liittyä yhteisöön, mutta pyrkivät kuitenkin kåuppa
sopimusta pysyvämpään sopimukseen. 

Assosiaatiolla on pyritty yleensä joko tulliliiton tai vapaakauppa-alueen luomi
seen sopimuspuolten välille. Edellinen vaihtoehto edellyttää assosioituneen osapuo
len tullien harmonisointia Talousyhteisön ulkotariffiin, kuten yhteisöön assosioitu
neiden Kreikan ja Turkin osalta on tavoitteena. Vapaakauppaliitossa kumpikin 
sopimuspuoli päättää itsenäisesti tulleistaan ulkopuolisiin maihin nähden. Tavoit
~eena olevan yhteistyön laajuudesta riippuen assosiaatioon voi sisältyä· yhteisön 

1. Jäljempänä mainihit assosiaatiosopimukset Kreikan, Turkin ja Afrikan maiden kanssa on 
solmittu kunkin - kö; maan ja TalOuSyhteisön sekä sen jäsenmaiden kesken, koska näiden sopi
mUf>ten säädökset ulottuvat Talousyhteisön perustamissöplmuksen toimivallan ulkopuolelle. 
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eri alojen taloudellinen yhteistyö kokonaan tai se voi rajoittua vain joihinkin 
aloihin. 

Institutionaalisesti tarkasteltuna on jäseneksi liittymisen ja 'assosioitumisen 
välillä huomattava ero. Jäseneksi liittynyt maa osallistuu Talousyhteisön päätösten
tekoon ja voi jo päätösten valmisteluvaiheessa esittää kannanottonsa sekä vaikuttaa 
yhteisön kehitykseen omien etujensa mukaisesti. Sen sijaan assosioituneella maalla 
ei ole mahdollisuutta osallistua yhteisön instituutioiden päätöksentekoprosessiin. 

Assosiaatiosuhdetta koskevat kysymykset käsitellään yhteisön ja assosioituneen 
maan välisessä assosiaationeuvostossa, johon kuuluvat assosioituneen ja yhteisön 
jäsenmaiden hallitusten sekä komission edustajat. Päätökset tehdään yksimielisesti. 

Assosiaatiosopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet on tarkoitettu ratkaistaviksi 
erityisessä sitä varten perustettavassa välitystuomioistuimessa. 

Tähänastisista assosiaatiosopimuksista saadut kokemukset osoittavat, ettei asso
sioituneella maalla sen etujen huomioon ottamiseksi ole riittäviä mahdollisuuksia 
vaikuttaa yhteisöpäätöksiin. Yhteisön päätöksentekoelinten ulkopuolella olemisesta 
assosioituneelle maalle aihe~tuvat haitat vaihtelevat yhteistyön aineellisesta laajuu
desta riippuen ja suurenevat sen mukaan, mitä laajemman sisällön assosiaatiosopi
mus saa. Yhteisösopimus sisältää useilla aloilla vain yleiset toimintalinjat, joiden 
seuraukset eivät aina ole ennakolta yksityiskohtaisesti arvioitavissa. Ennen kuin 

"" . tunnetaan;-" miten syvälle ulottuva yhteistyö assosiaatiosopimukseen sisältyy, ei 
voida ratkaista myöskään siihen liittyviä institutionaalisia ongelmia. Institutionaa
lisia ratkaisuja voidaan siten harkita vasta yhteistyön aineellisen sisällön yhteydessä. 

Myös Talousyhteisön assosiaatiopolitiikka on kokonaisuutena edelleen avoinna. 
Italia jätti toukokuussa 1964 yhteisön ministerine.uvostolle muistion, jossa esitettiin 
toivomus assosiaatiokäsitteen määrittelemisestä. Sen mukaan assosiaatiosopimuksen 
ehdot olisi yhtenäistettävä ja assosioituminen olisi rajoitettava Euroopan valtioiden 
osalta ainoastaan niihin, jotka pitävät sitä välivaiheena siirryttäessä täysjäsenyyteen. 
Jos eurooppalainen valtio ei voi osallistua jäsenenä yhteisön taloudelliseen ja p'oliitti
seen integraatio on, sen olisi tyydyttävä kauppasopimukseen. Yhteisön muut jäsen
valtiot eivät kuitenkaan hyväksyneet Italian esittämää rajoitettua tulkintaa asso
siaatiosta, vaan esittivät tässä vaiheessa kantanaan, että assosiaatioanomuksia olisi 
toistaiseksi käsiteltävä tapaus tapaukselta. Tämän perusteluna todettiin, että niin 
kauan kuin poliittinen yhteistyö yhteisössä on avoinna, ei voida myöskään määri
tellä yhteisön assosiaatiopolitiikkaa. 

Kreikan assosiaanosopim.us 

Talousyhteisö on solminut Kreikan kanssa yhteisön perustamissopimuksen 238 
artiklan mukaisen täysjäsenyyteen tähtäävän assosiaatiosopimuksen, joka tuli voi
maan 1. 11. 1962. Sen ensisijaisena tavoitteena on Kreikan talouden kehittäminen 22 
vuoden pituisen siirtymäkauden kuluessa mm. Euroopan i~vestointipankin myöntä
mien lainojen turvin. Pyrkimyksenä on yhteisöön liittyminen. Sopimukselle on tun
nusomaista, että Kreikka on valmis hyväksymään yhteisön poliittisen integraation, 



mutta ei taloudellisen asemansa vuoksi kykene täyttämään yhteisön perustamis
sopimuksen velvoitteita. 

Tulliliiton toteuttamiseksi Kreikka harmonisoi tullinsa yhteisön tullitariffiin 12 
vuoden kuluessa. Kreikassa valmistettavien teollisuus tavaroiden osalta siirtymäkausi 
on kuitenkin 22 vuotta. Talousyhteisön jäsenmaat poistivat Kreikkaan nähden tullit 
asteittain samanaikaisesti kuin yhteisön sisäisestä kaupasta. Lisäksi tupakan tuonti 
Kreikasta yhteisöön on ollut tullitonta vuodesta 1967 lähtien. Kreikan tullien alen
nukset yhteisämaihin nähden toteutetaan 12 vuoden kuluessa ja ne koskevat n. 
2/3 maan tuonnista. Jäljelle jäävään osaan sisältyy pääosa Kreikassa valmistetui.sta 
teollisuustuotteista, joiden osalta tullien poistaminen tapahtuu 22 vuoden pituisen 
siirtymäkauden kuluessa. Kreikka on alentanut 1. 11. 1968 mennessä yhteisöstä 
tuotavien teollisuustuotteiden tulleja 50 %. 

Maataloustuotteiden osalta on sovittu erityisjärjestelyistä ja sopimus edellyttää 
maatalouspolitiikan harmonisointia 22 vuoden kuluessa. 

Sopimuksen mukaan Kreikalle on myönnetty lupa ylläpitää tullittomia kiin
tiöitä tuonnissa niistä maista, joiden kanssa sillä on bilateraalisia kauppasopimuk
sia, mikäli assosioituminen muuten vaikeuttaisi tuntuvasti näiden kauppasopimusten 
soveltamista. Tämä koskee ensisijaisesti Kreikan kauppaa Itä-Euroopan maiden 
kanssa. Tullittomia kiintiöitä voidaan myöntää määrällisesti enintään yhdelle kol
masosalle ko. tavaran kokonaistuonnistaja enintään 10 prosentille Kreikan kokonais
tuonnista ulkopuolisista maista. Talousyhteisö on lisäksi sitoutunut siihen, että Krei
kan tärkeiden vienti tavaroiden, tupakan, viikunoiden, oliivien, kolofoniumin ja 
tärpättiöljyn osalta ei yhteisön ulkotariffia 12 ensimmäisen assosiaatiovuoden aikana 
muuteta yli 20 prosenttia ilman assosiaationeuvoston hyväksymistä. 

Assosiaatiosopimukseen sisältyy lisäksi määräyksiä työvoiman, palvelusten ja 
pääoman liikkumisvapaudesta, talouspolitiikasta, veroista, kilpailusäännöistä, ta
louspolitiikasta ja lainsäädännön harmonisoinnista. 

Sopimussuhdetta koskevat päätökset tekee assosiaationeuvosto, joka huolehtii 
myös niiden käytännöllisestä' toteuttamisesta. Kreikan assosiaatiosopimuksen to
teuttaminen on tähän mennessä sujunut yleisesti katsoen asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti lukuun ottamatta maatalouspolitiikan harmonisointia, joka on osoittau
tunut Kreikan maatalouden heikon kilpailuaseman vuoksi sopimuksen vaikeimmaksi 
ongelmaksi. Kreikan nykyisen sisäpoliittisen tilanteen huomioon ottaen yhteisön ta
holta on viime aikoina kuitenkin suhtauduttu pidättyväisesti assosiaatiosuhteen 
edelleen kehittämiseen. 

Turkin assosiaatiosopitnus . 

Talousyhteisön Turkin kanssa solmima assosiaatiosopimus, joka tuli voimaan joulu
kuun alussa 1964, on perusrakenteeltaan samanlainen kuin Kreikan assosiaatio': 
sopimus. Se rakentuu Talousyhteisön perustamissopimuksen 238 artiklaan ja tähtää 
täysjäsenyyteen. Sopimus jakaantuu kolmeen vaiheeseen: valmistavaan, siirtymä
ja lopulliseen vaiheeseen. Viiden vuoden pituisen valmistavan vaiheen aikana on 
pyrkimyksenä. vahvistaa. Turkin taloudellista asemaa mm. Euroopan investointi
pankin myöntämien . lainojen turvin. Yhteisön jäsenmaat ovat myöntäneet Turkin 
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päävientituotteille, raakåtupakalle, rusinoille, viikunoille ja pähkinöille, yksipuoli
sesti tuontihelpotuksia tullikiintiöiden muodossa. Turkin velvoitteet rajoittuvat val
mistavan vaiheen aikana pääaSiassa siihen, ettei se saa ryhtyä yhteisön jäsenmaita 
syrjiviin toiiniin. Kahdentoista vuoden pituisen siirtymävaiheen kuluessa luodaan 
asteittaih fulliliitto, jolloin Turkki sopeuttaa tullinsa Talousyhteisön ulkotariffiin. 
Lisäksi toteutetaan mm. työvoiman; palvelusten ja pääoman Hikkumisvapaus. Lo
pullisen vaiheen kuluessa toteutetaan pääpiirteittäin talouspolitiikan harmonisointi. 
Täniän vaiheen pituutta ei ole niäätätty, mutta sopimus edellyttää täysjäsenyyttä 
siihen mennessä, kun Turkin katsotaan olevan tåloudellisesti valmis omaksumaan 
yhteisösopimusten velvoitteet. Lopullinen jäseneksitulo sekä tullien poistamisaika
taulu ovat jääneet osapuolten vastaisten' päätösten varaan. 

Maataloustuotteita varten laaditaan etikoissäännökset Talousyhteisön maatalous
politiikan pohjalta. 

Turkin assosiaatiosopimuksen tulevaisuuden osalta päämielenkiinto kohdistuu 
siihen, mitä tapahtuu-joulukuun 1. päivän 1969 jälkeen, jolloin sopimuksen valInis
tava vaihe päättyy ja 'tarkoitukse:h~ on aloittaa varsinainen siirtymävaihe. Tätä 
koskevat neuvottelut ovat jo -käynnissa. Yhteisöpiireissä on suhtauduttu Turkin 
åssosiaatiosopimukseen vårsin suopeasti. 

Ka~ppasopim.ukset . 

Talousyhteisön suhteiden järjestämiseksi ulkopuolisiin maihin yhteisön petusta
missopimuksessa liittymis- ja assosiaatiovaihtoehtojen-lisäksi mainittu kauppasopi
mus ei tähtää pysyväisluonteiseen ja taloudellista yhtenäistämistä edellyttävään 
yhteistyöhön siten kuin liittyminen ja assosioituminen. Kauppasopimuksensulirim
pana haittana on sen solmineiden sopimuspuolten kannalta pidetty sitä, että-sopi
milkseen sisältyvät tullimyönnytykset tulevat GATTin mukaan kaikkien muiden 
suosituimman maan kohtelua nauttivien kauppasopimuksen ulkopuolisten maiden 
hyväksi, elleivät GA TTin sopimuspuolet myönnä oikeutta poiketa tästä. 

.. Yhteisö on solminut tähän mennessä Talousyhteisön perustamissopimuksen 111 
aitiklan mukaiset kauppasopimukset - Iranin ja Israelin kanssa sekä kauppa- ja 
teknillistä yhteistyötä- koskevan sopimuksen Libanonin kanssa. Näma sopimukset 
ovat voimassa kolme vuotta, eikä niillä pyritä lähempään EEC-suhteeseen. Sopi
muksia voidaan pidentää vuodeksi kerrallaan. 

Iranin kauppasopimuksessa yhteisö on myöntänyt Iranin tärkeimmille vienti
tuotteille yhteisöön tullien alenn:ukset. Iranin vastavelvoitteet yhteisöön nähden 
ovat lähinnä symboliset ja sisältävät ainoastaan toteamuksen, että - ottaen huo
mioon maan kehitysohjelman --'- se tutkii mahdollisuuksia EEC:n kanssa käytävän 
kauppavaihdon tasasuhtaiseksi laajentamiseksi; 

Israelin kauppasopimuksessa yhteisö sitoutui -alentamaan n. kahdenkymmenen 
Israelin tärkeimmän vientituott~en tulleja yhteisöön viennissä. Israelin vastasuori
tukseton muotoiltu yleisluonteisesti, ts. Israel antaa Talousyhteisöstä tapahtuvalle 
tuonnille tarpeellisia helpotukSia.. Yhteisön ja Israelin kesken on keskusteltu osa
puolten välisten taloudellisten -suhteiden uudelleen -muotoilemisesta. Israel on -ano-



nut assosiaatiota, koska kauppasopimuksen ei. ole katsottu olevan sen kannalta ~yy
dyttävä ratkaisu. Yhteisössä ei ole päästy yksimieli~yyte~n komission uudesta .ne:u
votte}umandaatista, ja kauppasopimukseen sisältyneiden ~ullien alennusten voiI?J.~s
saoloaikaa on pidennetty 30. 6 . .I 969 asti. Israelin esittämiä assosiaationeuvotteluja 
ei ole vielä aloitettu. 

Libanonin sopimuksessa molemm~t osapuolet antavat· toisilleen suosituin;unan 
maan kohtelun ja Libanon saa lisäksi yhteisöltä teolli<;tamiseensa ~eknistä apua. 
Libanon ei ole GATTinjäsen,joten sen yhteisölle myöntämä suosituimmuuskohtelu 
ei tule GA TTin sopimuspuolten hyväksi. Nykyisen sopimuksen voimassaolo la~aa 
30; 11. 1969. 

Muista avoinna olevista neuvotteluista todettakoon lisäksi, että Maltan yhtei
sölle esittämä neuvottelupyyntö suhteiden järjestämiseksi.o~ johtanut. maan taloutta 
koskevaan selvitykseen. 

Intia on anonut kauppasopimusneuvottel'\lja yhteisön kanssa, mutta anomus :ei 
ole aiheuttanut vjelä toimenpiteitä . 

. Tunisianja.~arokon kanssa käytävien neuvottelujen odotetaan lähiaikoinajoh
tavan rajoitettuun·sopimukseen, joka on myöhemmin tarkoitus täydentää assosiaa~iq
sopimukse~si. Sen sijaan Algerian assosiaatiop.euvotteluissa ei ole edistytty. Algeri~
laisilla tuotteilla on tätä nykyä erilainen koh,telu eri jäsenvaltioissa"k()ska maa Ra~s.
kan entisenä osana nauttii tullivapautta Ranskassa. . 

Espanjan suhteiden järj~stämiseksj Talousy}:lteisöön ovat n~uvottelut edell~en 
vireillä .. Ministerineuvosto on hyvä~syp.yt ~uun.~aviivat .. · Tavoitteeksi. on as~tettu 
kaksivaiheinen· sopimus. Sen mukaan ensimm~i.isen kuuden vuode.l) pituisen v~ihe~n 
kuluessa olisi voimassa prefe~enssisQpim1,ls, johon si~ältyisivätperia~tteessa se~ä teolli
suus- että maataloustuotteita koskevat enintään 40 prosentin lineaaris~t tullien ale:g.
nukset. Valmistelevan vaiheen aikana laad~ttaisiin t~rkemmat ehdot toista Yajhetta 
varten. . , 

Komissioon. lisäksi aloittanu,t p.euvott~lut Jugo~lavian ka;nssa, kaupPfts9pirn,~
sesta. Tällä arvioidaan olevan erityistä mer:ki~ystä J ugoshwian ma:~talouSW9tteidep. 
viennille yhteisömaihin, Neuvotteluissa ei ole. kuitenkaalJ. täh~;n rp~nnessä, löydetty 
sopivia ratkaisuja suhteiden järjestäm,iseksi. Kes.keisen~ ongelmana o~ ()llu~ .p.audan-
lihan vienti yhteisöön. .. . 
.. Sitä paitsi mm. useat Etelä-Amerikan .v~ltioJ ovat ~äynee.t Talo1J~yht~~sö;n.kamsa 

teknillisluonteisia neuvotteluja vientin$~ turvaamiseksi yhteisöön .. My~~ Arge.ntiin~ 
on ehdottanut .keväällä 1969· TalousyhteisölIe n~uvot.teluja ~auppasopi~~s~~ta. 

'M:ereiitakai~e~ assosia'atio 

Talousyhteisö on solminut assosjaati.osopimuksen 18 afrikkalaisen ma~n: kans~a: 
BUrtmdi, Dahomey, Norsunluuranni~o, Gal;>on, Kamerun, K~mgo,.BrazzaviVe, 

Kongo-Kinshas<!., Madagaskar, Mali; .Mauritania, Niger, Ylä-,V()lta, Ruand~, 

&~negal, . Somalia, Togo, Tsad ja ~eski-Atrikan tasavalta. Näistä käytetään rap,s
kankielist~ lyhennystä EAMA (l~tat~, Afdcains ~t Ma,lgache Associes), Tähän ·kuu
luvilla mailla· oli ennen itsenäistym~st~~n erikoissu,hteet johonkin Talousyh,teis9n 
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jäsenmaahan ja ne saivat Rooman sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä me
rentakaisen assosiaation edut AOM (Associes d'Outre-Mer). Näiden maiden itse
näistymisen jälkeen solmittiin niiden kanssa 23. 6. 1963 assosiaatiosopimus, joka 
allekirjoituspaikan mukaisesti tunnetaan Yaounde-sopimuksen nimellä. Merenta
kainen assosiaatio on voimassa myös yhteisön jäsenmaiden merentakaisten alueiden, 
TOM (Territoires d'Outre-Mer), ja departementtien, DOM (Departements 
d'Outre-Mer), kanssa. 

Yaounde-sopimus on voimassa viisi vuotta eikä sillä pyritä Talousyhteisön jäse
nyyteen. Sopimuksen ensisijaisena tarkoituksena on assosioituneiden niaiden talou
den edistäminen laajan kehitysaputoiminnan avulla. Mm. Euroopan investointi
pankki on myöntänyt niille lainoja. Sopimuksen runkona on vapaakauppa-alue 
yhteisön ja assosioituneiden maiden välillä. Nämä voivat assosioitumissopimuksen 
estämättä muodostaa tulliliiton tai vapaakauppa-alueen keskenään tai ulkopuolis
ten maiden kanssa edellyttäen, etteivät uuden sopimuksen määräykset ole ristirii
dassa Yaounde-sopimuksen kanssa. Assosioituneiden maiden päävientituotteille 
(trooppisia tuotteita) myönnettiin jo alusta lähtien täysi tullivapaus yhteisössä. 
Kauppavaihtoa koskevat määräykset edellyttävät, että yhteisön sisällä suoritettu 
kaupan vapauttaminen tulleista ja määrällisistä rajoituksista koskee myös tuontia 
assosioituneista maista. Sopimukseen sisältyy lisäksi teknillisen avun antaminen 
assosioituneille maille. Yaounde-sopimuksessa ovat yhteisön antamat myönnytykset 
huomattavasti laajempia kuin assosioituneilta mailta saadut. Viimeksi mainituilla 
on lisäksi oikeus tehdä myönnytyksiinsä poikkeuksia mm. yleisen kehityksensä ja 
teollisuutensa edistämiseksi, valtion budjettitulojen turvaamiseksi sekä maksutaseen 
tasapainottamiseksi. Yhteisön saama preferenssi EAMA-alueella on keskimäärin 
8-17 prosenttia. 

Kaupan vinoutumisen estämiseksi ulkotullien ollessa eri tasoilla on laadittu tar
peelliset alkuperäsäännöt kaikille tavaroille petrolituotteita lukuun ottamatta. Sopi
mus sisältää lisäksi pääoma- ja maksuliikkeen vapauttamisen sekä erityismääräyk
set liikeyrityksistä ja palvelusten vaihdosta. 

Yaounde-sopimuksen voimassaolo päättyy 1. 6. 1969, johon mennessä on tavoit
teena sen uusiminen. Neuvottelut tästä on jo aloitettu. Yaounde-sopimusta uusit
taessa on erityistä merkitystä sillä, että Talousyhteisö on ilmoittanut olevansa val
mis osallistumaan UNCTAD:n puitteissa luotavaan yleiseen, ilman vastavuoroi
suutta myönnettävään preferenssijärjestelmään, joka koskee kaikkien kehitysmaiden 
valmiita tavaroita ja puolivalmisteita. Samanaikaisesti on kuitenkin tähdennetty, 
että tällainen järjestelmä ei saa loukata tullivapautta, jota tuonti assosioituneista 
maista Talousyhteisössä nauttii. 

Tässä yhteydessä on lisäksi syytä todeta Talousyhteisössä nykyisin vallitsevaan 
yleistilanteeseen liittyen Yaounde-sopimuksen uusimisneuvottelujen osalta syntynyt 
toimivaltaristiriita" komission ja jäsenvaltioiden välillä. Ranskan vaatimuksesta pää
dyttiin neuvottelumenettelyssä kompromissiin, jonka mukaan neuvoston puheenjoh
taja johtaa Talousyhteisön valtuuskuntaa ministeritason neuvotteluissa, pysyvien 
edustajien komitean puheenjohtaja johtaa yhteisön valtuuskuntaa suurlähettiläs
tason neuvotteluissa ja komissio sai puheenjohtajuuden asiantuntijatason neuvotte
luissa. Ministeri- ja suurlähettilästason neuvotteluissa komissiolla on puhevalta sa-
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moin kuin neuvoston edustajilla asiantuntijatason neuvotteluissa. 
Talousyhteisön ja Nigerian välillä heinäkuussa 1966 allekirjoitettu assosiaatio

sopimus perustuu vapaakauppa-alueen pohjalle ja on pääosiltaan samansisältöinen 
kuin Yaounde-sopimus. Nigeriassa vallitsevan sotatilan takia sopimusta ei ole vielä 
ratifioitu ja näin ollen sen voimaantulo on siirtynyt toistaiseksi. Nigerian viennill~ 
Talousyhteisöön myönnettiin yhteisön sisäinen kohtelu lukuun ottamatta Nigerian 
neljää tärkeää vientituotetta, jotka kilpailevat Yaounde-valtioiden tuotteiden kanssa 
(kaakao, palmuöljy, maapähkinät ja vaneri). Näitä varten Talousyhteisö avasi 
erityiset kiintiöt. Nigeria myönsi Talousyhteisölle tullipreferenssejä 26 tuotteelle, 
joiden päätoimittaja EEC on. Nigerian assosiaatiosopimukseen ei sisälly finanssi
avun antamista kuten Yaounde-sopimukseen. Nigerialle varattiin mahdollisuus 
soveltaa Talousyhteisöön nähden uusia tulleja taloutensa kehittämiseksi. ja oikeus 
ryhtyä suojatoimiin samoin edellytyksin kuin Yaounde-konventiossa on säädetty. 

Talousyhteisön ja kolmen Itä-Afrikan valtion, Kenian, Tansanian ja Ugandan, 
välinen assosiaatiosopimus allekirjoitettiin heinäkuussa 1968. Sopimus vastaa pää
osiltaan Nigerian assosiaatiosopimusta. Sen mukaan vapautetaan mainittujen Itä
Afrikan maiden vienti yhteisömaiden tulleista ja muista vastaavista maksuista. 
Yaounde-sopimuksen huomioon ottaen asetettiin kuitenkin kahville, mausteneili
koille ja ananakselle erityiset tullikiintiöt. Mainitut itäafrikkalaiset valtiot myöntä
vät vastavuoroisesti EEC:lle 2-9 prosentin tullien alennukset 60 tavaranimikkeessä, 
mm. maitotaloustuotteissa, lääkeaineissa, radio- ja televisiokoneissa, jääkaapeissa ja 
autonalustoissa. 

Talousyhteisön ja EFTA-D1aiden väliset suhteet 

Talousyhteisön perustamisesta lähtien sen laajentaminen on ollut lähtökohtana 
pyrittäessä ratkaisemaan Länsi-Euroopan markkinoiden jakaantumisesta aiheutu
nutta ongelmaa. Euroopan vapaakauppaliitto luotiin päätavoitteena laaja euroop
·palainen integraatioratkaisu. EFTA-maiden neuvotteluasema yhteisöön nähden 
'muuttui kuitenkin luonteeltaan vähitellen, kun vuoden 1961 alussa kävi selväksi, 
ettei ollut todellisia mahdollisuuksia neuvotella yhtenä ryhmänä. Ensimmäisenä 

·EFTA-maana Englanti esitti·31. 7. 1961 neuvotteluanomuksen Talousyhteisöön liit-
tymiseksi. Tämän jälkeen myös Tanska ja Norja anoivat neuvotteluja Talousyhtei-

'söön liittymiseksi sekä Itävalta" Ruotsi, Sveitsi ja Portugali yhteisöön assosioitumi
seksi. Englannin liittymisneuvottelut katkesivat kuitenkin tammikuussa 1963 Rans
'kan vastustuksen johdosta: Tähän vaikuttivat paitsi poliittiset tekijät myös' talou
delliset syyt, kuten Englannin pyrkimykset maatalouspolitiikkansa ja kansainyhtei
söpreferenssiensä säilyttämiseen. Englannin neuvotteluyrityksen kariuduttua asiassa 

,ei edistytty muidenkaan EFTA-maiden osalta, vaikka niiden esittämät neuvotte1u-
anomukset jäivät edelleen muodollisesti voimaan. Kun EFTA-maiden toiminta tila 
oli tämän jälkeen rajoitettu,. oli varsin luonnollista pyrkiä ensi sijassa vahvistamaan 

-Vapaakauppaliiton sisäistä yhteistyötä, kunnes neuvottelumahdollisuudet· avautui
:sivat uudelleen. Itävalta pääsi tosin aloittamaan neuvottelut »läheisten taloudellis
.. ten suhteiden solmimiseksi Talousyhteisöön», mutta nekin keskeytyivät vuonna 1966. 
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EFTAn ministerineuvoston kokouksessa Wienissä keväällä 1965, josta lähtien 
myös Su.omi on .osallistunut EFTAn integraatiokeskusteluihin puhevaltaisena huo
mioitsijana, annettiin EFTA-sihteeristön tehtäväksi selvittää mahdollisuudet sillan 
rakentamiseen EEC:n ja EFTAn välillä. Tämän pohjalla päätettiin Kööpenhami
nan ministerikokouksessa syksyllä 1965 läh~ttää Talousyhteisön ·ministerineuvos
tolle, komissiolle, ja jäsenmaille muistio yhteistyökeskustelujen aikaansaamiseksi 
EEC:n ja EFTAnvälillä. Tähän muistiooil ei kuitenkaan saatu vastausta .. 

" Talousyhteisön' ja EFTAn väliset suhteet joutuivat jälleen uuteen vaiheeseen, 
kun Englanti aloitti syksyllä 1966 uudelleen tunnustelut yhteisöön liittymismahdolli-

o suuksiens~ selvittämiseksi. Tunnustelujen jälkeen Englanti ja Tanska uudistivat 
toukokuussa 1967 anomuksensa Talousyhteisöön: liittymisestä. Norja seurasi näitä 
Saman. Vuoden heinäkuussa. Englannin anomuksen jälkeen myös ~rlanti esitti neu
vottelupyynnön yhteisöön liittymiseksi. 

Ruotsi esitti· heinäku,!ssa 19q7 neuvottelupyynnön mahdollistaakseen Ruotsin 
osallistumisen Euroopan talousyhteisön laajentamiseen muodossa, joka. salHi RuotsIn 
puolueettomuuspolitiikan noudattamisen. Anomuksen jättämisen yhteydessä .todet
.tiiri lisäksi, että .Ruotsin hallitus ~i halua sulkea pois .mitä:än Rooman sopimuksessa 
.eäellytettyjä muotoja laajentuneeseen EEC:hen ·liittymiseksi. Ruotsin ha11.itukselle 
on ratkaisevaa, että s.en puolueettomuuspolitiikka pysyy muuttumattomana ja että 
puolueettomuudesta johtuvat varaukset voidaan .hyväksyä~ 

. Talousyhteisön;· Hiili,,: ja teräsyhteisönsekä Atomienergiayhteisön toimeenpano
elinten fuusioiminen 1. 7. 1967 ja periaatepäätös näiden yhteisöjen· perustami.sso
pimusten yhdistämisestä vaikuttivat siihen, että TalousyhteisölIe neuvotteluano
muksensa jättäneet EFTA-maat esittivät samalla pyynnön neuvotella vastaavasta 
osallistumisesta myös Hiili- ja teräsyhteisöö~ sekä Atomienergiayhteisöön. 

Sveitsi ja P~~tllgaii :~ivär tässg'väihee;sä f~hneet uusia aloitteita; vaan katsoivat 
,aikaisempienassosiaatioanoml:lstensa' olevan edelleen·. voimassa.' ':i, , . 

. . Suomen taholta· ei' ole : harkittu. aiheelliseksi neuvottelualoitteen tekemistä 
TalousyhteisölIe. ·EFTA-:neuvoston integra~tiokesk~steluis~a,! joihin Suomen ull~o

asiainministeri' on ottanut'oosaa . henkilökohtaisena. huomioitsijana" .sekä lt!kui.siss~ 

muissa' yhteyksissä Suomen taholta: on . tua.tu. ilmi .. periaatteellisesti>·myönteine.n 
·suhtautumisemme 'Euroopan taloudelliseen:yhdentymiseen. Samalla on johdomnu
.kaisestLtähdennetty EFTAn piirissä: sekä: Itä-Euroopan ·maiden kanssa käymäs-
sämme kaupåssa saavutettuJen. etujen. säilyttämistä. Suomen periaatteellisen kap.-

·nal,loton ,Euroopan' talop,delliseeil' yhdentymiseen ,.esitti Tasavcallan Presidentti 
KEKKONEN, . Rua.tsin pääministeri ERL~NDERin :vierailun yhteydessä' elokuussa 
19&.7 seuraava~ti: »Jos 'ne:integraatiojärjestelyt,jotka· nyt· ovat olemassa tai· joiden 
voidaan; ajatella syntyvän .Euroopassa, voivat kaiJ-.~lle: osapuolille· edullisella tavalla 
.saada ',aikaan:, organisoidu,n: yhteistyön. poliittisesti, : puolueettomien;;' valtioiden 
kanssa, ei S.uomenpuolueettomuus tietenkään, muodösta. mitään estettä sille,. että 
maamme' harjoittaisi ,sellaista yhteistyötä 'Dmienetujensa "mukaisesti.».-

Syyskuussa .. 1967 neuv:ost~l1e. esittämässään lausunnossa· komissio selv:itteli yksi
tyiskohtaisesti Talousyhteisön laajentamiseen liittyviä ongelmia ja päät,yi ehd<!tta
IIlaan neuvottelujen aloittawista yhteisön jäsenyyttä anoneiden' EFTA·maiden 
. kanssa. Samalla .komissio varasi "kuitenkin ,mahdollisuuden .. esittää neuvottelujen 
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perusteella k~sityksensä . siitä, onko - huomioon ottaen anomuksen esittäneiden 
maiden kannanotot Talousyhteisön kehittämiseen ja vahvistamiseen - mahdollista 
toteuttaa sen laajentaminen. Komission ja viiden jäsenmaan yhteisön 'laajentamis
neuvotteluihin nähden myönteisestä asenteesta huolimatta Ranska asettui kieltei
~elle kannalle. Näin ollen yhteisöjen ministerineuvoston kokouksessa joukukuussa 
1967 päädyttiin toteamaan, ettei jäsenmaiden kesken vallinnut yksimielisyyttä liit-
tymisanomusten jatkokäsittelystä. Neuvotteluanomukset jäivät kuitenkin edelleen 
muodollisesti minis.terineuvoston käsittelylistalle. Ranskan kielteinen kanta. herät~i 
varsinkin Benelux-maissa voimakkaan vastareaktion ja jäsenmaiden väliset erimie
lisyydet Talousyhteisön laajentamiskysymyksessä ovat heijastuneet myös sen sisäi,.. 
seen kehittämiseen. 

EUroopan Talousyhteisön ja sen ulkopuolella olevien maiden keskinäisen talou,
dellisen yhteistyön kehittäminen ja syrjinnän poistaminen on osoittautunut vaikeas~i 
ratkaistavaksi ongelmaksi. Merkittävimmät tulokset täss.ä suhteessa on saavutettu 
GATTin Kennedyn kierroksen neuvotteluissa sovit~illa: lineaarisilla tullien alen
nuksilla. Tähänastiset kokemukset Talousyhteisön laajentamispyrkimyksissä oVat 
.osoittaneet, että laajentamisen esteenä ovat paitsi poliittiset, myös talou~elliset, insti
tutionaaliset ja toiminnalliset syyt, koska Talousyhteisön sisäinen kehittäminen ei ole 
vielä edistynyt ni~n pitkälle, että toiminnan jatkuvuus yhteisön laajentuessa voitai,.. 
siin varmistaa nykyisen yhteistyön mukaisesti. Lisäesteenä ovat yhteisönjäsem.naiden 
ja sen kanssa yhteistyöhön pyrkivien maiden .taloudelliset v.aikeudet. 

Ranskan ulkoasiainministeri DEBRE totesi· Ranskan .kansalliskokouksessa 7. 11. 
1968 pitämässään puheessa -Talousyhteisöp. laajentamisesta .y:hteisöksi, -johon .ennen 
pitkää~:kuuluisi kaksitoista jäsentä, kenties vielä useampia'·II\m.: Onko :tämähy:vä~i 
vai pahaksi?Siitä voidaan, väitellä. Yhdestä asiasta ei kuitenkaan voi olla epäilyksiä, 
nimittäin, että kaikki muuttuisi. Poliittinen. yhteistoiminta Ranskan. toivomass.a , 
mu,odossa .vaikeutuisi .huomattavasti ... Talou,dellise1ta kannalta katsoen muutos olisi 
-valtava. On va~keata uskoa, että kymmenen, kahdentoista tai neljäntoista jäsenmaan 
puitteissa vapaakauppa ja yhteisen talouspolitiikan· tavoitteet voisivat jäädä saIllojk
si kuin kuuden. maan yh~eisössä. Ranskalla .on oikeu,s vaatia, että asia tutkhtajsiin 
·perusteellisesti Talousyhteisön jäsenmaiden keskulldess:aj.a: että nämä määrhtelisivät 
yksimielisesti selväpiirteisen politiikan ja ne täsmäl!iset ,päätökset, jotka .. ovat välttä
mättömiä . näin 4äydellisen, perusteellisen ja .seurauksiltaan mullistavan :muutoksen 
edessä. Ehdotamrrie pikemminkin tehtyjen pää.tösten toimeenpanoa kuin "Uutta 
. ohjelmaa. . " i . ' 

~FTA~ puoi1ieetto~en jäse~aic:ien neu~~tteiua:nom.ukset 

Itävallan, Ruotsin ja ; Sveitsin TalousyhteisölIe jättämi~s,ä neuvotteluanomuksissa on 
yhteisenä· peruslähtökohtana ollut pyyntö aloittaa yhteisön kanssa' neuv.ottelut 

·osållistumisesta sen laajentamiseen muodossa, joka on. sopusoinnussa näiden mai
den. noudattaman puolueettomuuspolitiikan kanssa. Taloudelliseen yhteistyöhön 
pyrittäessä keskeiseksi ehdoksi on asetettu, että anomuksen esittäneen maan puo
.lueettomuuspolitiikka säilyy muuttumattomana ja että· tästä aiheutu~at varaukset 
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otetaan huomioon sen suhteita Talousyhteisöön järjestettäessä. Riippumatta siitä, 
minkä muodon tavoitteena oleva sopimus käytännössä saa, sen on täytettävä puo
lueettomuuden asettamat edellytykset. 

Puolueettomien maiden osallistumisessa Talousyhteisön yhteistyöhön ydinkysy
myksenä ovat sen poliittiset tavoitteet, jotka komission Talousyhteisöön liittymisestä 
29.9. 1967 antaman lausunnon mukaan kuuluvat edelleen yhteisön perusluontee
seen. Vaikka Talousyhteisön tähänastinen toiminta on rajoittunut taloudelliseen 
yhteistyöhön ja sen piirissä esiintyneet pyrkimykset poliittiseen yhdentymiseen ovat 
epäonnistuneet, eikä tämän toteuttamiseen näytä olevan mahdollisuuksia lähi tule
vaisuudessakaan, niin vasta tulevaisuus voi osoittaa, mihin suuntaan poliittinen 
yhteistyö johtaa. Lopullisesti ei myöskään ole vielä nähtävissä, missä määrin yhteisön 
ylikansalliseen luonteeseen vaikuttaa vuoden 1966 Luxemburgin sovintoratkaisu, 
jonka jälkeen ylikansallista päätöksentekomenettelyä ei ole sovellettu jonkin jäsen
maan elintärkeän edun ollessa kyseessä. Tätä hiljaisesti hyväksyttyä sopimusta ei ole 
kodifioitu, ja muodollisesti yhteisösopimuksen säännöt ovat edelleen voimassa. 
Yhteisöjen perustamissopimuksia yhdistettäessä saataneen lisävalaistusta siihen, vah
vistetaanko yksimielisyyssääntö ja missä muodossa. Toisaalta on huomattava, ettei 
ylikansallinen päätöksentekomenettely sinänsä merkitse saneluratkaisua, vaan nor
maaleissa oloissa päätöksenteossa on aina etusijalla yksimielisyys ja neuvottelu
ratkaisu. 

Itävallan, Ruotsin ja Sveitsin jättäessä TalousyhteisölIe assosiaatioanomuksensa 
vuosina 1961-1962 ne esittivät keskinäisten neuvottelujensa pohjalta yhdenmukai
set varaukset mm. Talousyhteisön kauppapolitiikkaa koskevien säädösten suhteen. 
Yhteisön perustamissopimuksen mukaan jäsenvaltioiden ulkopoliittista toiminta
vapautta on rajoitettu siirtämällä niiden kauppapoliittinen sopimusoikeus yhtei
söjen instituutioille. Neuvostolla on oikeus päättää enemmistöäänin kauppa-ja tulli
sopimuksista ulkopuolisten maiden kanssa. Tätä päätöstä ei ole Luxemburgin sopi
muksen seurauksena kuitenkaan käytännössä sovellettu. Puolueettomat EFTA-maat 
eivät katsoneet voivansa sitoutua yhteisöpäätöksiin kauppapolitiikassa, vaan vara
sivat mahdollisuuden neuvotella itsenäisesti tulli- ja kauppasopimuksista ulkopuolis
ten maiden kanssa ja päättää niistä. Näihin assosiaatioanomuksiin sisältyi edelleen 
varaukset mm. oikeudesta ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin elintärkeiden tarvik
keiden saannin turvaamiseksi sotatilassa sekä oikeudesta irtisanoa assosiaatiosopimus 
kokonaan tai osittain sota- tai vakavassa kansainvälisessä kriisitilanteessa. 

Assosioitumisratkaisua on pidetty puolueettomien maiden kannalta parhaana 
vaihtoehtona. Viime aikoina on kuitenkin ollut havaittavissa merkkejä siitä, että 
assosioitumiseen on alettu suhtautua entistä pidättyvämmin. Tähän vaikuttavat ensi 
sijassa assosioitumiseen liittyvät, edellä esitetyt institutionaaliset haitat. Puolueetto
mien teollistuneiden maiden taloudellisen kehityksen kannalta pidetään nykyisen 
tieteellisen ja teknisen kehityksen vallitessa tarpeellisena, että niillä olisi mahdolli
suus osallistua kaupan vapauttamista syvemmälle ulottuvaan taloudelliseen yhteis
työhön Talousyhteisön kanssa. Jotta assosioitunut maa voisi turvatakseen elinkeino
elämälleen mahdollisimman tasaveroiset kilpailuedellytykset Talousyhteisön jäsen
maiden kanssa osallistua tätä vastaavaan yhteistyöhön, sen olisi sitouduttava nou
dattamaan yleisluonteisesti yhteisön politiikkaa taloudellisilla aloilla, ainoastaan 
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niillä poikkeuksilla, joita puolueettomuuspolitiikan noudattaminen vaatii, ilman että 
sillä olisi samalla riittävät mahdollisuudet osallistua yhteisöpolitiikan muotoiluun. 

Lisäksi mm. Ruotsin taholta on kiinnitetty huomiota siihen, ettei myöskään 
kauppasopimus sellaisenaan nykyisen kehityksen ja kansainvälisen kaupan sää
dökset huomioon ottaen tarjoa puolueettomille maille riittäviä mahdollisuuksia 
suhteiden järjestämiseksi Talousyhteisöön. 

Talousyhteisön neuvottelut Itävallan kanssa antavat osavalaistusta puolueetto
mien maiden suhteista yhteisöön. Itävalta anoi joulukuussa 1961 Talousyhteisön 
perustamissopimuksen 238 artiklaan perustuen assosiaationeuvotteluja »läheisten 
taloudellisten suhteiden solmimiseksi yhteisöön». Perusteellisten esivalmistelujen jäl
keen neuvotteluja käytiin usean vuoden ajan, kunnes ne keskeytyivät tuloksettomina 
vuonna 1966 Italian ja Itävallan väliseen kiistaan Etelä-Tirolin kysymyksestä. 
Englannin jättämän uuden neuvotteluanomuksen jälkeen syntyneessä nykyisessä 
tilanteessa Itävallan mahdollisuuksien erillisratkaisuun Talousyhteisön kanssa arvioi
daan rauenneen. 

Neuvottelujen keskeisinä kysymyksinä olivat Itävallan puolueettomuusaseman 
asettamat edellytykset tavoitteena olevalle sopimukselle, mukaan luettuina Itävallan 
itsenäinen sopimuksenteko-oikeus (treaty making power), instituutiokysymykset, 
Itävallan ulkomaankaupan turvaaminen Itä-Euroopan maiden kanssa sekä maata
l@uspolitiikkaja Itävallan yleinen harmonisointivelvollisuus yhteisöpolitiikkaan. 

Itävallan lähtökohtana neuvotteluissa oli, että sen valtiosopimukseen perustuvaa 
puolueettomuusasemaa ei voida vaarantaa Talousyhteisön kanssa solmittavalla sopi
muksella. Puolueettomuuteensa perustuen Itävalta varasi itselleen oikeuden tehdä 
omissa nimissään tulli- ja muita kauppasopimuksia ulkopuolisten maiden kanssa. 
Talousyhteisön taholta edellytettiin tältä osin, että Itävallan on otettava huomioon 
yhteisön kanssa solmittavan sopimuksensa sisältö ja käytettävä tämän kanssa sopu
soinnussa sopimuksenteko-oikeuttaan. 

Itävalta ei olisi osallistunut Talousyhteisön instituutioihin, eivätkä yhteisön ulko
puolisten maiden kanssa tekemät sopimukset olisi olleet sovellettavissa Itävaltaan. 

Itävalta vaati oikeutta sopimuksen irtisanomiseen sodan tai vakavan kansainväli
sen kriisitilanteen uhatessa. Talousyhteisön taholta edellytettiin, että myös yhteisölle 
on varattava vastaava oikeus sopimuksen irtisanomiseen. Itävalta pyysi lisäksi kriisi
tilanteiden varalta mahdollisuutta omavaraisuuden säilyttämiseen joidenkin tuot
teiden suhteen (peruslääkeaineet jne). 

Tavoitteena olevan sopimuksen taloudelliseksi rungoksi suunniteltiin tulliliittoa 
Talousyhteisön ja Itävallan välillä. Teollisuustuotteiden osalta tulliliiton toteutta
misaikataulusta päästiin neuvotteluissa jo yksimielisyyteen. 

Itävalta edellytti lisäksi, että sillä olisi mahdollisuus jatkuvasti kehittää ja yllä
pitää kauppaansa Itä-Euroopan maiden kanssa. Yhteisön ehdotuksen mukaan 
Itävallalla olisi ollut oikeus avata määrättyyn ylärajaan asti tullikiintiöitä normaalia 
alhaisempaan tulliin Itä-Euroopan maille, mikäli Itävallan tuonti Itä-Euroopan 
maista olisi vähentynyt yhteisön kanssa solmitun sopimuksen johdosta. 

Maataloustuotteiden kaupassa Itävalta asetti tavoitteeksi kaupan täydellisen 
vapauttamisen. Yhteisön lähtökohtana oli, että tavoitteena olleen sopimuksen siir
tymäkauden kuluessa voitaisiin myöntää vain rajoitettuja tuontihelpotuksia osa-
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puolia kiinnostavissa. tuotteissa. Maataloustuotteiden kaupan vapa,uttaminen olisi 
ollut mahdollista vasta ko. sopimuksen siirtymäkauden jälkeen ja edellyttäen, että 
Itävalta olisi harmonisoinut siihen mennessä riittävässä määrin maatalouspqlitiik
kansa yhteisön markkinajärjestelyihin ja hintoihin. 

Ottaen huomioon tavoitteena olevan sopimuksen laajuuden yhteisö edellytti 
Itävallan hyväksyvän kokonaan yhteisösopimusten taloudelliset periaatteet, sikäli 
kuin ne eivät ole ristiriidassa maan puolueettomuudesta ja valtiosopimuksesta joh
tuvien velvoitteiden kanssa, sekä sitoutuvan yleiseen talouspolitiikan h~rmonisoin
tiin siinä laajuudessa, kuin on välttämätöntä kilpailun vinoutumisen ja kaupan häi
riöiden välttämiseksi. 

Kokonaisuutena katsoen Talousyhteisö ei ole vielä määritellyt politiikkaansa 
puolueettomiin maihin nähden. Itävallan keskeytyneisiin neuvotteluihin osapuole,t 
eivät olleet vielä ratkaisseet lopullisia kannanottojaan, joten niiden pohjalta teh
tävät,johtopäätqkset yhteisön laajentamisen nykyisen tilanteen huomioon ottaen 
jäävät varsin puutteellisiksi. 

" Talousyhteisön suhteet D1uihin uIk~puolisiin D1aihin 

Talousjärjestelmien 'eroista johtuen Länsi~Euroopan markkinatalousmaiden muo
dostamat Euroopan talousyhteisö ja Euroopan vapaakauppaliitto rakentuvat toi
selle pohjalle kuin 'sosialististen suunnitelmatalousmaiden Keskinäisen talou~elli
sen ~vun neuvosto~ 'Tämän "ja Lätisi-Euroopan markkinary~ittymien välillä ei 
ole oHut mainittavaa yhteistyötä, vaikkakin Länsi-Eu~oopan integraatiossa tapah
tunutkehHys"ori heijåstunut myös suunllitelmatalousmaiden yhteistyön tehosfaniis
pyrkimyksissä. 'Erityisesti viime aikoina on' molemmin puolin ollut havaittavissa 
lisääntyvää mielenkiintoa markkina- ja suunnitelmatalousmaiden väliiieri kaupan 
kehit~ämiseen. Näiden keskeisen taloudelliseil ja teknisen yhteistoiminnan 'lisäämi
seen s'ekä kaupan kehittämiseen on pyritty erityisesti Ylidi~tyneiden Kansakuntien 
Euroopan taloudellisen 'komissjon eli ECE:n (Ecoriomic' Comission for Europe) ':[:mit
teissa. Tämä on -edelleen ainoa' taloudellinen yhteistyö elin, johon kaikki sekä Itä-
että Länsi~Euroopan maat osallistuvat. ' 

Talousyhteisön'ja Yhdysvaltojen välillä ei ole tähän mennessä 'pyritty py~yviin 
sopimus järjestelyihin. Yhteisiä kauppapoliittisia. ja taioudellisia kysymyksiä on k~si-
telty GATTin ja' OECD:n' puitteissa. ' 

Neuvostoliitto ei' ole muodollisesti turinustamit Euroopan talousyhtelsöä. Sosiå
listisista maista vain Jugoslavia: 'on akkreditoinut diplomaattisen edustajansa yhtei
söön. '1 ugos~avia on myös neuvotellut kauppasopimuksesta ensi' sijassa maiLtalous
tuotteittensa viennin turvaamiseksi Tålousyhteisöön. 

Tähän mennessä 81 Talousyhteisön 'ulkopuolista valtiota on akkreditoinut diplo
maattisen edu'stajansa' yhfeisöön. Komissiolla on' 'lisäksi Talousyhteisö!). perusta~ 
missopimuksen' mukaan oikeus ylläpitää sopivalla tavalla tarkoituksenmukaista 
yhteyttä kansainvälisii~ järjestöihin. ' 
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Ehdotukset kaupallisiksi järjestelyiksi 

Ranskan ecsitettyä vuoden 1967 joulukuussa tosiasiallisen :veton liittymisneuv9tte
lujen aloittamiselle herätti tämä eräissä muissa Talousyhteis~n jäsenvaltioissa voi
makkaan vastareaktion ja neuvotteluanomukset jäivät edelleen neuvoston käsittely
listalle. Asian eteenpäinc viemiseksi jäsenvaltioiden ja komission toiminta on kohdis
tunut tä,män jälkeen lähinnä yhteisön ja jäsenehd<;>kkaiden keskeisten ylimenojärjes
telyjen ~ikaansaamiseen, joiden avulla Talousyhteisön laajentamista helpotettai
siin ja valmisteltaisiin. 

Benelux-maat ja Italia ovat esittäneet konsultointi-" ja neuvottelumenettelyä 
sekä yhteistyötä myös Rooman sopimuksen ulkopuolella olevilla aloilla yhteisön 
ja jäsenehdokkaiden kesken. Saksan liittotasavalta on' ehdottanut kaupallisia jär
jestelyjä, joihin olisi liitettävä teknologinen yhteistyö ja entistä" kiinteämpi yleis
luonteinen yhteydenpito yhteisön ja sen jäseneh<;lokkaiden kesken. Ennen neuvot
telujen päättymistä olisi lisäksi tutkittava, miten myös assosiaatiota tai siihen ver
rattavaa sopimusta esittäneet ulkopuoliset maat voitaisiin liittää järjestelyyn. Sen 
sijaan Ranskan kannan-mukaan kaupallisten järjestelyjen, 'tieteellisen tutkimuksen 
ja teknologisen ym. sen ehdottaman yhteistyön olisi oltava avoinna kaikille kiinnos
tuneille Euroopan maille ilman, että 'näillä toimenpiteillä olisi' minkäänlaista yh
teyttä yhteisön jäsenyyteen. 

Benelux-maiden ehdotusten mukaan olisi luotava entistä parempia yhteyksiä 
ja yhteistyötä jäsenehdokkaiden kanssa ja muodostettava pysyvä neuvottelume
nettely yhteisön ja jäsenyyttä anoneiden valtioiden välille. Ehdotusten perusaja
tuksena on, että tähän toimintaan sisältyisivät kaikki "kysymykset, jotka tulevat 
keskeisiksi jäseneksi pyrkivän maan osallistuessa yhteismarkkinoiden toimintaan, 
sekä yhteisösopimuksiin yleisesti liittyvät. yhteistyökysymykset. 

Italia on ehdottanut pysyvien poliittisten neuvottelujen aikaansaamista yhtei
sön nykyisten jäsenvaltioiden ja jäsenehdokkaiden välillä. . 

Saksan liittotasavallan ehdotusten lähtökohtana on, että yhteisön laajentami
nen, sen sisäinen vahvistaminen ja kolmen yhteisön perustamissopimusten yhdis
täminen ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Kaupalliset järjestelyt' solmittaisiin 
odoteltaessa ajan kypsymistä, eivätkä n~ korvaisi liittymistä, vaan tiivistäisivät suh
teita jäsenehdokkaina oleviin valtioihin ja helpottaisivat sekä valmistaisivat myö
hempää liittymistä. Järjestelyjen olisi oltava sopusoinnussa GATTin XXIVartiklan 
kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa sovittaisiin teollisuustuotteiden lineaarisista tullin
alennuksista mahdollisimman harvoin poikkeuksin sekä preferenssijärjestelyjen puit
teissa tuontihelpotuksista maataloustuotteissa. Alennusten piiriin voitaisiin sisällyttää 
myös sellaiset tuotteet, jotka ns. eurooppalaisten kilpailutekijöiden johdosta olivat 
Kennedyn kierroksen neuvotteluissa kokonaan alennusten ulkopuolella. Liitto
tasavallan ehdotuksen mukaan suoritettaisiin 30 %:n alennus laskettuna yhteis
tariffin tulleista, jotka olivat voimassa ennen Kennedyn kierroksen alennuksia. 

Suunnitelmaan sisältyy lisäksi yhteistyö teknologian alalla sekä yleinen yhteyk
sien järjestely Talousyhteisön ja jäsenehdokkaiden kesken. Tähän liittyisi mm .. työ
ryhmän asettaminen tulevissa liittyIDisneuvotteluissa esille tulevia ongelmia ja jäsen
ehdokkaIden, nimenomaan Englimnin, kanssa suoritettavasta yhteistyöstä aiheu-
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tuvia kysymyksiä varten. Sen jälkeen kun yhteisön jäsenvaltioiden kesken vallitsee 
riittävä yhteisymmärrys yhteistyöstä jäsenehdokkaiden kanssa, olisi Saksan liittotasa
vallan mukaan kutsuttava koolle jäsenyyttä anoneiden ja yhteisön jäsenvaltioiden 
ulkoministerikokous, joka päättäisi myöhemmän kehityksen suuntaviivoista. 

Ranskan ehdotuksen mukaan kaupallisia järjestelyjä ei olisi kytkettävä jäsenyys
kysymykseen, vaan niihin voisivat osallistua kaikki kiinnostuneet Euroopan maat. 
Järjestelyt perustuisivat vastavuoroisiin, progressiivisiin tullinalennuksiin teollisuus
tuotteissa, joissa toteutettiin 50 prosentin alennus GATTin Kennedyn kierroksen 
neuvotteluissa. Alennukset suoritettaisiin alennushetkenä voimassa olevista, Ken
nedyn kierroksen mukaisesti alennetuista tulleista neljän vuoden kuluessa seuraa
vasti 5 % + 5 % + 10 % + 10 % = 30 %. Järjestelyissä olisi pyrittävä myös maa
taloustuotteiden kaupan helpottamiseen ao. maiden kesken maailmanmarkkina
tasoa korkeammalla hintatasolla. 

Ranska esitti neuvostolle marraskuussa 1968 yhteisön sisäiseksi kehittämiseksi 
yhdeksän kohtaa käsittävän työohjelman ja ehdotti lisäksi, että yhteisön ulkopuoli
sille maille voitaisiin tarjota mahdollisuus osallistua ohjelman yhteistyöhön kahdella 
alalla. Yhteisön patenttisopimusta koskevaan valmistelutyöhön kutsuttaisiin osallis
tumaan ulkopuolisia maita senjälkeen, kun noudatettavista suuntaviivoista on päästy' 
yksimielisyyteen yhteisöjen jäsenmaiden kesken. Kutsun esittämisestä on Talous
yhteisön neuvosto tehnyt jo periaatepäätöksen. Tieteellisessä ja teknologisessa tutki
musyhteistyössä olisi jo valmisteluvaiheesta lähtien selvitettävä mahdollisuuksia 
ulkopuolisten maiden osallistumiseen. 

Komissio jätti keväällä 1968 neuvostolle oman ehdotuksensa väliaikaisratkaisusta 
jäsenehdokkaiden kanssa. Sen mukaan tällainen sopimus määrittelisi rajoitetun ajan 
voimassa olevan, liittymistä valmiste1evanjärjesteiyn, joka sisältäisi kaupan esteiden 
alentamisen, konsultointimenettelyn sekä yhteistyön tieteellisen tutkimuksen ja tek
nologian alalla. Sopimus olisi ensimmäinen vaihe pyrittäessä täysjäsenyyteen. Sen 
olisi oltava GATTin XXIVartiklan mukainen huolimatta siitä, että siihen ei sisältyi
sikään velvoitetta siirtymisestä toiseen vaiheeseen. Valmistavan vaiheen jälkeen ko
missio laatisi neuvostolle raportin siitä, onko jäsenehdokkaiden liittymiselle olemas
sa tarpeelliset edellytykset. Neuvosto jatkaisi tämän perusteella Rooman sopimuk
sen artiklan 237 mukaista menettelyä. 

Edelleen komission mukaan järjestelyt voitaisiin ulottaa - kuten komission pu
heenjohtaja JEAN REy totesi lehdistölle järjestämässään tiedotustilaisuudessa joulu
kuussa 1968 - jos osoittautuu tarpeelliseksi, jäsenehdokkaiden lisäksi maihin, 
jotka ovat esittäneet anomuksen yhteisöihin assosioitumisesta. Komission ehdotus 
vastaa tältä osin Saksan liittotasavallan ehdotusta menettely tavasta assosioitumista 
anoneisiin maihin nähden. Komissio vastustaa jyrkästi laajan eurooppalaisen vapaa
kauppa-alueen muodostamista, koska tällainen järjestely saattaisi vaarantaa sen kä
sityksen mukaan koko yhteisön kehityksen. 

Neuvosto päätti kokouksessaan 4.-5. 11. 1968 antaa kaikki väliaikaisjärjestelyjä 
koskevat ehdotukset pysyvien edustajien tutkittaviksi. Tilanteessa ei ole tapahtunut 
sen jälkeen mainittavia muutoksia. 

Kaupallisista järjestelyistä erillään neuvosto päätti joulukuussa 1968 menettely
tavasta tieteellisen tutkimuksen ja teknologisen yhteistyön alulle panemiseksi yhtei-
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söjen ja asiasta kiinnostuneiden muiden Euroopan maiden välillä. Tämän mukaan 
neuvosto, jäsenmaiderchallitukserja komissio saattavat voimaan ennen ·1.-7.1969-
neuvoston syksyllä 1967 yhteisöjen tieteellistä ja teknistä tutkimusta koskevasta yh
teistyöstä tekemän periaatepäätöksen edellyttämät toimenpiteet. Asiaa tutkiva työ
ryhmä sai samalla tehtäväkseen esittää 1. 3. 1969 mennessä raportin, jossa otetaan 
huomioon mahdollisuudet yhteistyöhön ulkopuolisten Euroopan maiden kanssa. 

Neuvoston tutkittua työryhmän raportin se esittää tämän pohjalla yhteistyöeh
dotukset asiasta kiinnostuneille Euroopan maille, erityisesti Euroopan yhteisöihin 
liittymistä anoneille maille. 

Asiantuntijatasolla tapahtuvien valmistelujen jälkeen on tarkoituksena järjestää 
yhteisöjen jäsenmaiden ja asiasta kiinnostuneiden muiden Euroopan maiden tekno
logiaa hoitavien ministereiden välisiä keskusteluja, joihin myös komission edustajat 
osallistuvat ja joissa on tarkoituksena tehdä tarpeelliset yhteistyöpäätökset. 

Edellä mainitut ehdotukset väliaikaisiksijärjestelyiksi olivat keskeisesti esillä myös 
EFTAn ministerineuvoston kokouksessa Wienissä 21.-22. 11. 1968. Tällöin EFTA
maiden ministerit uudistivat Lontoon ministerineuvoston kokouksessa toukokuussa 
1968 ilmi tuomansa valmiuden harkita myönteisessä hengessä kaikkia Euroopan 
talousyhteisön taholta mahdollisesti tehtäviä rakentavia ehdotuksia väliaikaisiksi jär
jestelyiksi, kaupalliset järjestelyt mukaan luettuina, edellyttäen, että nämä ovat so
pusoinnussa EFTA-maiden kansainvälisten velvoitteiden kanssa. Ministerit antoi
vat samalla Genevessä oleville pysyville edustajille tehtäväksi seurata tarkkaavaisesti 
tilannetta yhteisöissä tapahtuvan kehityksen valossa, jotta mahdollistettaisiin ko
ordinoidun vastauksen antaminen jokaiseen kuutosten ehdotukseen, joka esitettäi
siin EFTA-maiden hallituksille erikseen tai yhteisesti. 

Suomen kannanottona ulkoasiainministeri KARJALAINEN totesi mm: »Olen aikai
semmissa yhteyksissä esittänyt näkökantamme puolueettomuudesta suhteessa talou
delliseen integraatioon. Suomen hallituksen käsityksen mukaan kansainvälisen kau
pan esteiden poistaminen ja puolueeton ulkopolitiikka eivät ole yhteen sovittamat
tornia. Päinvastoin, uskomme vahvasti siihen, että puolueettomat maat voivat esit
tää hyödyllistä osaa etsittäessä ratkaisuja Euroopan taloudellisen integraation on
gelmiin. 

Lontoon ministerikokouksessa viime toukokuussa esitin Suomen kiinnostuksen 
puhtaasti kaupallisiin järjestelyihin ja sanoin, että haluaisimme osallistua alusta 
lähtien kaikkiin tällaisia järjestelyjä koskeviin mahdollisiin neuvotteluihin. 

Suomen hallituksen suhtautuminen kaupallisiin järjestelyihin määräytyy sen 
mukaan, kuinka hyödyllisiksi konkreettiset ehdotukset voidaan arvioida taloutemme 
ja erityisesti vientietujemme kannalta. On täysin luonnollista, että omasta puoles
tamme kiinnitämme tässä suhteessa huomiota metsäteollisuustuotteittemme koh
teluun. 

Nykytilanteessa, me Suomessa voimme ainoastaan toivoa, että uudet ehdotukset 
johtavat Euroopan taloudellisen jakautumisen haittavaikutusten vähenemiseen. 
Suomen hallitus haluaisi tässä hengessä yhteistyössä EFTA-kumppaneittemme kanssa 
tutkia näitä ehdotuksia, jos ja kun aika tulee.» 

Avainkysymyksiksi kaupallistenjärjestelyjen osalta näyttävät muodostuvan niiden 
tavoite suhteessa Talousyhteisön jäsenyyteen, maantieteellinen laajuus, teollisuus-
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sektorin tullimyönnytysten suuruus, maataloustuotteiden kaupan. ongeImat ja eri
tyisen vaikeaksi järjestelyjen suhde -GA TTin määräyksiin. Toisena vaikeana ongel
maryhmänä on tarkoituksenmukaisen yhteydenpid~:m aikaansaantijäsenehdokkaiden 
kanssa,' muista kiinnostuneista puhumattakaan. Vaikka EFTA-maat tarkkaavaisesti 
seuraaVat Brysselissä alulle pantujen tutkimusten edistymistä, käyttökelpoista menet
telytapaa, jonka avulla asiasta kiinnostuneet EFTA-maat voisivat tuoda näkökan
tansa esille, ei ole saatu alulle.- Sen sijaan voinee odöttaa, että yhteistyön kehittäminen 
yhteisön ulkopuolisten -maiden kanssa tieteellisen ja -teknologisen tutkimuksen alalla 
tulee kohtaamaan vähemmän vaikeuksia kuin kaupallisten järjestelyjen toteuttami
nen~" 



Euroopan talousyhteisön 

perustamissopimus 





Euroopan talousyhteisön 

perustamissopimus 

Hän:en Majesteettinsa;, 'Belgi~n "Ku'n:ingås, Saksan Liittotasavallan Presidentti, 
Ranskan Tasavallan Presidentti, Italian Tasavallan Presidentti, Hänen Kunin
kaallinen Korkeutensa Luxemburgin Suurherttuatar, Hänen Majesteettinsa Alanko
J;Ilaiden Kuningata:r, 
, .v a k aan a t a h t 0 n aan' ,luoda perusta Euroopan k~nsojen väliselle yhä 

läheisemmälle liitolle~ 
pää t t ä n e i n ä turvata yhteistoimin maittensa, taloudellisen ja sosiaalisen 

kehityksen poistamalla Eurooppaa jakavat raja-aidat, 
ase t tae n ponnistustensa olennaiseksi päämääräksi kansojensa elinehtojen 

ja työllisyyden jatkuvan parantamisen, ' 
" tie toi s i n a s i itä, että olemasså olevien esteiden poistamiseksi vaaditaan 

yhteistoimintaa jatkuvan taloudellisen kehityksen, tasapainoisen kauppavaihdon 
ja rehellisen kilpailun takaamiseksi, 

p y r k i e n vahvistamaan talouksiensa yhtenäisyyttä ja takaamaan niiden har
monisen kep.ityksen vähentämällä eri alueiden välillä vallitsevia eroja ja epäsuo
tuisassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyttä, 

. h a 1 u t e n yhteisellä kauppa politiikalla myötävaikuttaa kansainvälisen kaupan 
rajoitusten asteittaiseen poistamiseen, 

.. p y r k i e n vahvistamaan Euroopan ja merentakaisten maiden yhteenkuulu
vuutta ja haluten turvata niiden hyvinvoinnin kehityksen Yhdistyneiden Kansa
kuntien peruskirjan periaatteiden mukaisesti, 

pää t t ä n e i n ä vahvistaa ja turvata rauhaa ja vapautta yhdistämällä nämä 
voimavaransa ja kutsuen .muita ~uroopan kansoja, joilla .on .samat ihanteet kuin 
heillä, yhtymään heidän pyrkimyksiinsä, 

o v a t p ä ~ t t ä n e e t luoda Euroopan talousyhteisön ja ovat siinä tarkoi
tuksessa nimittäneet valtuutetuiks~en:. 

(valtuutettujen nimet) 

jotka vaihdettu aan, oikeiksi ja asianmukaiseen muotoo:t;l laaditJ.Iiksi todetut .val
takirjansa ovat sopineet seuraavista määräyksistä: 

. " 
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Ensimmäinen osa. Periaatteet 

1 artikla 

Korkeat sopimuspuolet perustavat tällä sopimuksella Euroopan talousyhteisö~~ 

. 2 artikla 

Yhte~sön tehtävänä on luomalla yhteismarkkinat ja lähentämällä asteittain eri 
jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa edistää yhteisön piirissä taloudellisen to~innan 
harmonista kehitystä, jatkuvaa ja tasapainoista edistymistä, lisääntyvää vakavuutta, 
elintason nopeampaa nousua ja ~äheisempiä suhteita tähän yhteisöön kuuluvien 
valtioiden kesken. 

3 artikla 

. '. Edellisessä artiklassa mainittujen päämäärien saav.uttamiseksi yhteisön toiminta 
käsittää tämän sopimuksen määräämillä ehdoilla sekä sen edellyttämää aikataulua 
noudattaen: 

a) tavaroiden tuontiin ja vientiin kohdistuvien tullien ja määrällisten rajoitusten 
sekä kaikkien muiden vaikutuksiltaan vastaavien toimenpiteiden poistamisen jäsen-
valtioiden väliltä; , 

b) yhteisen, kolmansiin valtioihin kohdistuvan tullitariffin ja kauppapolitiikan 
vahvi~tamisen; . 

c) jäsenvaltioiden välisten herikilöiden, palvelusten ja pääoman liikkumisva-
pauteen kohdistuvien rajoitusten poistamisen; . 

d) yhteisen maatalouspolitiikan luomisen; 
e) yhteisen liikennepolitiikan luomisen; 
f) kilpailun vinoutumisen estävän järjestelmän' käyttöönoton yhteismarkki-

noilla; . 
. 'g) sellaisten menettelytapojen' soveltamisen, jotka tekevät mahdolliseksi jäsen

valtioiden talouspolitiikan yhdenmukaistamisen ja niiden maksutasehäirioiden 
estämisen; 

h) kansallisten lainsäädäntöjen lähentämisen toisiinsa, sikäli kuin se on tarpeen 
yhteismarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi; 

: . i) Euroopan sosiaalirahaston luomisen työntekijöiden työnsaantimahdolli~liuk-
sien ja heidän elintasonsa parantamiseksi; . 

j) Euroopan investointipankin perustamisen helpottamaan yhteisön taloudel
lista kehitystä luomalla uusia taloudellisia voimavaroja; 

k) merentakaisten maiden ja alueiden liittämisen sopimuksen piiriin tavaran
vaihdon lisäämiseksi ja taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi yhteis
voimin. 



-. 4a r t ikI a 

1. Yhteisölle uskottujen tehtävien hoidosta vastaavat:, 

~ yleiskokous 
- neuvosto 
- komissio 
- tuomioistuin. 

3 

Jokainen näistä elimistä toimii sille tämän sopimuksen ,. puitteissa määrätyn 
toimivallan rajoissa. 

2. Neuvostoa ja komissiota avustaa luonteeltaan neuvoa antava talous- ja 
sosiaalikomitea. 

5 artikla 
.. 

Jäsenvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarkoituksenmukåisiir?- yleisiin tai erityisi~n toi-
mi~:q. taat~~seen tästä sopimuksesta tai yhteisön elinte~ toimenpiteistä johtuvien 
v:elvoitusteri"'toimeenpano~. Niiden tulee edis'tää yhteisön tehtävien toteuttamista. 

Niiden tulee' pidättyä kaikista tämän sopirimkseri päämäärien saavuttamista 
vaarantavista toimenpiteistä. 

6 artikla. 

1. Jäsenvaltiot yhdenmukaistavat Hiheisessä yhteistyössä yhteisön elinten kanssa 
talouspolitiikkansa siinä mää~in, kuin on tarpeen tämän sopimuksen päämäärien 
·saavuttamiseksi. 

2 .. Yhteisön elinten <on valvottava, ette'~' jäsenvaltioiden ulkoista' eikä sisäistä 
r~hataloudellista vakavu:utta vaaranneta. 

7 artikla 

Kaikki kansallisuuteert perustuva: syrjinta kielletään : tämän sopimuksen sovelta
misalan puitteissa, mikä ei muuta siihen sisältyvien erityisten, määräysten .sisältöä. 

Komission ehdotuksesta· voi neuvosto kuultuaan yleiskokouksen mielipiteen 
vahvistaa määräenemmistöllä määräykset, joilla tällainen syrjintä kielletään. 

8 artikla 

1. Yhteismarkkinat toteutetaan asteittain kaksitoista vuotta kestävän siirtymä
kauden kuluessa. 

Siirtymäkausi jaetaan kolmeen neljän vuoden vaiheeseen, joiden pituutta voi
daan muuttaa jäljempänä mainittujen ehtojen mukaisesti. 

2. Kutakin vaihetta varten määrätään toimintojen kokonaisuus, jota on ryh
dyttävä toteuttamaan ja jatkamaan samanaikaisesti. 

3. Siirtyminen ensimmäisestä toiseen vaiheeseen voi tapahtua vain, jos tode
taan tässä sopimuksessa nimenomaan ensimmäistä vaihetta varten asetetut tavoit
teet oleellisilta osiltaan tosiasiallisesti saavutetuiksi sekä velvoitukset täytetyiksi 
tässä sopimuksessa edellytettyjen poikkeusten ja menettelytapojen sisältämin va
rauksin. 



Tämän toteamisen suorittaa neuvosto neljännen vuoden päättyessä yksimielisellä 
päätöksellä komission lausu,nn?:q, perus~eella. Jäs~~valtio ei kuite.nkaan voi estää 
yksimielisen päätöksen tekoa vetoamalla siihen, ettei se itse ole täyttänyt omia vel
voituksiaan. Ellei yksimielisyyttä saavuteta, pidennetään ensimmäistä' vaihetta 
itsestään yhdellä vuodella. 

Viidennen vuoden päättyessä neuvosto suorittaa toteamisen sam?in edellytyksin. 
Ellei yksimielisyyttä nytkään saavuteta, pidennetään ensimmäistä vaihetta itses
täån' 'eaelleen vuodella. 

Kuudennen vuoden päättyessä neuvosto suorittaa toteamisen· määräenemmis
töllä komission lausunnon perusteella .. 

4. Kuukauden kuluessa tästä viimeisestä äänestyksestä jokainen vähemmistöön 
jäänyt jäsenvaltio tai, jollei vaadittua enemmistöä ole saavutettu, jokainen jäsen
.Y?llti9 voi pyytää neuvostoa nimittä~ään välitys elimen, jonka päätös velvoittaa 
k,aikki?l. yhteisön jäsenvaltioita ja elimiä. Tähän välitYselimeen kuuluu kolme jäsentä, 
i~t~<l: neuvosto nimittää' yksimielisellä päätöksellä k~mission ehdotuksen perust~ella. 
:'~ ,Ellei neuvosto ole 'yhden kl;l1:Ikauden k~~es~a pyynnöstä suorittanut nimittä
mistä, nimittää tuomioistuin välitys elimen jäsenet uuden yhden kuukauden määrä
ajan kuluessa. 

Välityselin valitsee itse puheenjohtajansa . 
. ·-Sen on· annettava päätö~ensä kuuden.kuukau~en kuluessa laskettuna neuvoston 

3 kohdan viimeisessä kappaleessa mainitusta. äänestyksestä. 
5. Toista ja kolmatta vaihetta voidaan pidentää tai lyhentää vain neuvoston 

komission ehdotuksen perusteeJla tekemän yks4nielisen päätöksen nojalla. 
6. Edellä olevien kohtien' ~ääräykset' eivät voi vaikuttaa siten, että siirtymakausi 

ylittäisi viidentoista vuoden kokonaiskestoajan tämän sopimuksen voimaantulosta 
lukien. 

7. Huomioon ottaen tämän sopimuksen edellyttämät poikkeukset tai varaukset 
·siirtymäkauden päättyminen on samalla vii!lleinen ajankohta kaikkien edellytetty
jen sääntöjen saattamiseksi voimaan samoin kuin kaikkien yhteismarkkinoiden 
perustamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. 



Toinen' osa. Yhteisön 'perusta 

,.:ENSIMMÄINEN .oSASTO. VAPAA, TAVARALIIKE, 

9 artikla 

1. Yhteisön perustana on tulliliitto, joka' käsittää kaiken tavaranvaihdon ja 
merkitsee sitä, että vienti- ja tuontitullit sekä ,kaikki vaikutukseltaan samankaltäiset 
maksut on kielletty jäsenvaltioiden' kesken ja että otetaan'käyttöön yhteinen tulli.; 
tariffi-kolmansiin maihin nähden. 

2. Tämän osaston 1 luvun 1 alaosaston ja II luvun määräyksiä sovelletaan jäsen..; 
valtioista peräisin oleviin tuotteisiin sekä myös kolmansista maista peräisin oleviin 
jäsenvaltioissa vapaasti vaihdettaviin tuotteisiin. 

10 artikla 

1. Jäsenvaltiossa vapaasti vaihdettaviin tuotteisiin luetaan kolmansista maista 
peräisin olevat tuotteet, joiden kohdalla tuontimuodoilisuudet' on suoritettu jakan
nettavat tullit sekä vaikutukseltaan samankaltaiset maksut ,peritty tässä jäsenv~l
tiossa ja joista ei ole suoritettu näiden tullien ja muiden maksujen palautusta koko
~aisuudessaan tai osittain. 

, 2. Komissio määrää ennen ensimmäisen, sopimuksen voima~ntulosta lasketta
van vuoden päättymistä ne hallinnollisen yhteistoiminnan mu~dot, joita noud~te~ 
taan sovellettaessa 9 artiklan 2 kohtaa ottaen huomioon, että kaupalle asetettuja 
muodollisuuksia olisi välttämättä vähennettävä mahdollisimman paljon. 

Ennen kuin ensimmäinen tämän sopimuksen voimaantulosta laskettava vu~~l 
on päättynyt, vahvistaa komissio jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sellaisiin toisesta 
jäsenvaltiosta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavat määräykset, j~iden valmis
tukseen on käytetty tuotteita, joista ei viejävaltiossa ole perittyasianmukaisia tulleja 
eikä vaikutukseltaan samankaltaisia maksuja 'tai joista on suoritettu tällaisten tuIUen 
tai muiden maksujen palautusta kokonaan tai, osittain. 

Vahvistaessaan nämä määräykset komissio ottaa huomioon yhteisön sisällä 
tapahtuvaa tullien poistamista ja yhteisen tulli tariffin asteittaista soveltamista koske": 
vat säännökset. 

.11 artikla' 

Jäsenvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin toimiin, jotta hallitukset voisivat, 
noudattaen säädettyjä määräaikoja, täyttää niille tämän sopimuksen nojalla 
kuuluvat, tulleja koskevat velvoitukset. 



1 luku. Tulliliitto 

1 alaosasto. Tullien poistaminen jäsenvaltioiden väliltä 

'12 artikla 

. Jäsenvaltiot pidättyvät ottåmasta käyttöön uusia keskinäisiä tuonti- ja vienti
tulleja tai vaikutukseltaan samankaltaisia maksuja ja korottamasta niitä keskinäi
sissä kaupallisissa suhteissaan. 

1·3 artikla 

. .1. Jäsenvaltioiden kesken voimassa olevat tuontitullit poistetaan asteittain siir
tyinäkauden aikana 14ja 15 artiklassa mainituin edellytyksin. 

2. Jäsenvaltioiden kesken voimassa olevat, vaikutukseltaan tuontitulleja vas
taavat maksut poistetaan asteittain niiden toimesta siirtymäkauden kuluessa .. Ko
missio' määrää ohjeillaan" tähän poistamiseen sovellettavan aikataulun. Se ottaa 
tällöin huomioon 14 artiklan 2 ja 3, kohdan säännökset sekä neuvoston mainitun 
2 kohdan mukaisesti vahvistamat ohjeet. 

. " 

14 artikla 

. "i. Jokaisen tuottee~ alktitu~lina; jonka pohjalta toisiaan seuraavat alennukset 
on' suoritettava, pide~ään 1 päivä~ä .tammikuut~ 1957 sovellettua tullia. 

2 .. AI.eJ?nusten tahti määritellään seuraavasti: 
a) ensimmäisen vaiheen aikana tapahtuu ensimmäinen alennus vuoden ku

lut~a tämän so~imuksen ~oimaan~ulost.a; .toinen alenn~s" kahdeksantoista k~ti
kautta myöhemmin; kolma~ alennus. neljännen, tämän sopiinuksen voimaantulosta 
l,as~ettavan vuoden lopussa; . . 
. . b Y tOisen vaiheen aikana suoritetaan. ensimmäinen c:il~nnus kahdeksantoista 
ku~auden kuluttu~ tämän vaiheen alusta lukien; toinen alennus suoritetaan kah
d~ksantoista kuukauden kuluttua edelli~estä; kolmas alennus suoritetaan vuotta 

~yöhemmin; " . '. 
'" c) jäljellä olevat alennukset suoritetaan kolmannen v~iheen ai~ana'; neuvosto 

vahvistaa niiden tahdin ohjeilla, joista se päättää määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta. 

3 .. Ensimmäisessä ~lennuksessa jä~envaltio~ saattavat keskenään voimaan joka 
tuotteen kohdalla tullin, joka on 10 % alkutullia alhaisempi. . 

Jokaisen seuraavan alennuksen yhteydessä on jokaisen jäsenvaltion alennettava 
tullejaan yhteensä niin paljon, että 4 kohdan mukaan laskettu tullien kok6naiskanto 
alenee 10 % ottaen huomioon, että alennuksen tulee joka tuotteesta olla vähintään 
5 % alkutullista. . 

.. Niistä tuot~eista, joiden tulli olisi vielä yli 30 %, on jokaisen alennuksen oltava 
vähintään 10 % alkutullista. . 

4. Jokaisen jäsenvaltion 3 kohdassa mainittu kokonaistullinkanto lasketaan 
kertomalla vuoden 1956 aikana muista jäsenvaltioista tapahtuneen tuonnin arvo 
alkutullin määrällä. 
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5. Edellisten kohtien sovellutuksen aiheuttamat erityiset pulmat ratkaisee neu
vosto ohjeilla, joista se päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta. 

6. Jäsenvaltiot tekevät selkoa komissiolle, miten yllä mainittuja tullien alenta
mist~ koskevia määräyksiä sovelletaan. Ne pYrkivät siihen, ~ttä jokaisen tuotteen 
tulliin kohdistuva alennus olisi: 

. - ensimmäisen vaiheen päättyessä vähintään 25 % ~lkutullista; 
-: toisen vaiheen päättyessä. vähintään 50 % alkutullista. 
Komissio antaa jäsenvaltioille tarpeelliset suositukset, mikäli se toteaa, että 13 

artiklassa mainitut tavoitteet ja tässä kappaleessa vahvistetut prosenttimäärät voivat 
olla vaarassa jäädä saavuttamatta. 

7. Neuvosto voi muuttaa tämän artiklan määräyksiä yksimielisellä päätöksellään 
komission ehdotuksesta ja kuultuaan yleiskokouksen mielipiteen . 

. 15 artikla 

, 1. 14 artiklan määräy~sistä riippumatta jokainen jäsenvaltio voi siirtymäkauden 
aikana· lopettaa kokonaan tai osittain muista jäsenvaJtioista tuotuihin tuotteisiin 
soveltamiensa tullien -perimiseri.. Se ilmoittaa tästä· muille jäsenvaltioille ja komis
siolle. 

, 2. Jäsenvaltiot ilmoittavat. olevansa valmiit alentamaan tullejaan muihin jäsen .. 
valtioihin nähden nopeammin kuin 14 artiklassa on edellytetty, mikäli niiden yleinen 
taloudellinen tilanne ja asianomaisen tuotannonalan tila sen sallivat. 

Komissio esittää asianomaisille jäsenvaltioille tätä koskevia suosituksia. 

Jäsenvaltiot poistavat viimeist~än ensimmäis~n· vaiheen lopussa keskinäiset 
vienti tullit ja vaikutukseltaan niiden kaltaiset maksut.' 

17 artikla 

1. 9-14 artiklan ja 15 artiklan 1 kappaleen määräyksiä sovelletaan finanssi
tulleihin. Näitä tulleja ei . kuitenkaan oteta huomio"an laskettaessa ~linkamlon 
kokonaism:äärää eikä 14 artiklan 3 ja 4 kohdassa mainittujen tullien kokon~ismäärän 
alennusta. Näitä tulleja alennetaan vähintään 10 % kunkin alennuståson' 'perus
tullista. Jäsenvaltiot voivat vähentää niitä nopeammassa kuin 14 artiklassa edelly
tetyssä tahdissa. 

2. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle ennen tämån sopimuksen voimaantulosta 
laskettavan ensimmäisen vuoden loppua finanssiluonteiset tullinsa. 

3. Jäsenvaltioilla säilyy mahdollisuus korvata: nämä tullit 95 artiklan määrä
ysten mukaisilla sisäisillä maksuilla. 

4. Milloin komissio toteaa, että finanssitullin korvaaminen kohtaa vakavia 
vaikeuksia jossakin jäsenvaltiossa, se oikeuttaa tämän valtion pitämään voimassa 
tämän tullin ehdolla, että jäsenvaltio poistaa sen viimeistään kuuden vuoden kulut
tua' tämän sopimuksen voimaantulosta. Lupa tähän on pyydettävä ennen ensim
mäisen, tämän sopimuksen voimaantulosta laskettavan vuoden loppua. 



2 alaosasto. Yhteisen tullitariffin käyttöönotto 

18 artikl-a 

Jäsenvaltiot ihnoittavat olevansa valmiit edistämään kansainvälisen kaupan 
kehitystä ja vähentämään kauppaa haittaavia esteitä tekemällä vastavuoroisuuteen 
ja molemminpuolisiin etuihin peru~tuvia sopimuksia, jotka tähtäävät tullien alenta
miseen sen yleistason alapuolelle, johon ne voisivat vedota välilleen perustetun 
tulliliiton nojalla. 

19 artikla 

1. Yhteistariffin mukaiset tullit vahvistetaan Jäljempänä m~inituin edellyty.ksin 
ja rajoituksin yhteisön neljällä tullialueella sovellettujen tullien aritmeettisen keski-, 
arvon korkuisiksi. " 

2. Tätä keskiarvoa laskettaessa käytetään tulleja, joita jäsenvaltiot sovelsivat 
1 päivänä tammikuuta 1957. 

Italian tariffin osalta sovellettu tulli kuitenkin tarkoittaa tullia ennen tilapäistä 
10 prosentin alennusta. Lisäksi niissä nimikkeissä, joissa tämä tariffi sisältää 
sopimus tullin, korvaa tämä näin määritellyn sovelletun tullin edellyttäen, ettei 
se ole enempää kuin 10 % tätä korkeampi. Milloin sopimustulli ylittää näin 
määritellyn sovelletun tullin yli 10 prosentilla, käytetään sovellettua tullia korotet
tuna 10 prosentilla aritmeettista keskiarvoa laskettaessa. 

A luettelossa mainittujen nimikkeiden kohdalla olevat tullit tulevat aritmeet-
tista keskiarvoa laskettaessa sovellettujen tullien tilalle. 

3. Yhteisen tulli tariffin mukaiset tullit eivät saa ylittää: 
a) 3 prosenttia B luetteloon sisältyviin tariffinimikkeisiin kuuluvista tuotteista, 
b) 10 prosenttia C luetteloon sisältyviin tariffinimikkeisiin kuuluvista tuotteista, 
c) ,15 prosenttia D luetteloon sisältyviin tariffinimikkeisiin kuuluvista tuotteista, 
d) 25 prosenttia E luetteloon sisältyviin tariffinimikkeisiin kuuluvista tuotteista; 

milloin kuitenkin Benelux-maiden tariffi sisältää näistä tuotteista tullin, joka ei 
ylitä 3 prosenttia, tämä tulli korotetaan 12 prosentiksi aritmeettista keskiarvoa 
laskettaessa. 

4: F luettelossa vahvistetaan siinä lueteltuihin tuotteisiin" sovellettavat tullit. 
5. Tässä artiklassa ja 20 artiklassa tarkoitetut tariffinimikkeiden luettelot 

sisältyvät tämän sopimuksen I liitteeseen. 

20 artikla 

G luettelon tuotteisiin sovellettavat tullit vahvist~.ta~n jäsenvaltioiden välisin 
neuvotteluin. Jokainen jäsenvaltio voi lisätä tähän luetteloon muita tuotteita enin
tään 2 prosentin määrään asti kolmansista maista vuonna 1956 tapahtuneen t:uon
tinsa kokonaisarvosta. 

Komissio ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimiin, jotta nämä neuvottelut saatai
siin käyntiin ennen toisen, tämän sopimuksen voimaantulosta laskettavan vuo
den loppua ja päätökseen ennen ensimmäisen vaiheen loppua. 

Ellei sopimukseen joidenkin tuotteiden osalta päästä ennen näiden määräaikojen 
päättymistä, vahvistaa neuvosto yhteistariffitullit komis~ion ehdotuksesta yksimieli-



9 

sellä päätöksellä ama toisen vaiheen loppuun asti sekä sen jälkeen määräenem
mistöllä. 

21 artikla 

1. Neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ohjeet 19 ja 
20 artiklaa sovellettaessa mahdollisesti ilmenevien teknisten vaikeuksien selvittämi
seksi kahden, tämän sopimuksen voimaantulosta'laskettavan vuoden. kuluessa .. 

2. Ennen ensimmäisen vaiheen päättymistä tai viimeistään yhteisiä t~lleja 'vah
vistettaessa päättää neuvosto määräenemmistöllä komission ehdotuksesta oika.i~ 
suista, jotka ovat tarpeen yhteistariffin sisäisen tasapainon takaamiseksi 19 ja 20 
artiklassa mainittujen sääntöjen soveltamisen johdosta; tällöin on otettava eritylsesti 
huomioon niiden eri tavaroiden valmistus aste, joihin tariffia sovelletaan. 

22 artikla 

Komissio määrää kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta, 
missä määrin 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut finanssitullit on otettava huo
mioon 19 artiklan 1 kohdassa mainittua aritmeettista keskiarvoa laskettaessa. 
Sen on otettava huomioon niihin mahdollisesti sisältyvä suojelutekijä. 

Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tästä määräyksestä lukien voi jokainen 
jäsenvaltio vaatia 20 artiklan mukaisen menettelyn soveltamista kyseessä olevaan 
tuotteeseen mainitussa artiklassa edellytetyn rajan estämättä. 

23 artikla 

.1. Yhteistariffin asteittaista käyttöön otta~ista silmällä pitäen muuttåvat jäsen-' 
valtiot kolmansiin maihin soveltamiaan tulleja seuraavasti: 

a) 'neljännen, tämän sopimuksen voimaantulosta laskettavan vuoden päätyttyä 
sovelletaan niihin tariffinimikkeisiin, joihin tammikuun 1 päivänä 1957 tosiasiallisesti 
sovelletut tullit poikkeavat enintäi.in .15 % jompaankumpaan suuntaan yhteis
tariffin tulleista, viimeksi mainittuja tullej'a:; . 

b) muissa 'tapauksissa soveltaa jokainen jäserrvaltio samasta päivästä lähtien 
tullia, joka vähentää 30 prosenttia 1·' päivänä tammikuuta 1957 sovelletun tosi:" 
asiallisen tullin ja yhteistariffin tullin välistä eroa; 

c) tätä eroa pienennetään jälleen 30 prosentilla toisen vaiheen päättyessä; 
d) niiden tariffinimikkeiden kohdalla, joihin kohdistuvia yhteistariffin tulleja ei 

vielä ensimmäisen vaiheen päättyessä tunneta, soveltaa jokainen jäsenvaltio kuuden 
kuukauden aikana neuvoston 20 artiklan mukaisesti tekemästä päätöksestä lukien 
sellaisia tulleja, jotka johtuvat tämän kohdan säännösten soveltamisesta. 

2. Jäsenvaltio, joka on saanut 17 artik1an 4 kohdan mukaisen luvan, on vapau
tettu soveltamasta edellä mainittuja säännöksiä tämän luvan voimassaolon aikana 
siinä mainittujen tariffinimikkeiden osalta. Luvan päätyttyä se sov.eltaa niit.ä tulleja, 
jotka johtuvat edellisen kohdan määräysten soveltamisesta. 

3. Yhteistariffia ryhdytään soveltamaan koko laajuudessaan viimeistään siirtymä-. 
kauden päättyessä. 
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24 artikla.· 

Jäsenvaltiot saavat sopeutuakseen yhteistariffiin vapaasti muuttaa tullejaan 
nopeammassa tahdissa kuin 23 artiklassa edellytetään. 

25 artikla 

1. Jos komissio toteaa, ettäjoidenkin B, Oja D luettelossa mainittujen tuotteiden 
tuotanto jäsenvaltioissa ei riitä tyydyttämään jonkin jäsenvaltion tarpeita ja et~ä 
tämä perinteellisesti on huomattavalta osalta riippuvainen tuonnista ulkopuolisista 
maista, myöntää neuvosto määräen~mmistöllä komission ehdotuksesta asianomai
selle jäsenvaltiolle kiintiöitä joko .ale~nettuun tulliin tai kokonaan tullitta .. 

Nämä kiintiöt eivät saa olla niin suuria, että olisi pelättävissä taloudellisen toi
minnan siirtymistä muiden jäsenvaltioiden vahingoksi. 

2. Mitä tulee E luettelon tuotteisiin sekä niihin G luettelon tuotteisiin, joiden' 
tullit on. vahvistettu 20 artiklan 3 kappaleessa mainittua menett~lyä noudattaen, 
myöntää komissio jokaiselle asianomaiselle jäsenvaltiolle sen pyynnöstä joko alen
nett\lun tu~liin tai kokonaan. tullitta .kiintiöitä, mikäli hankintalähteiden muutos .tc:l.i 
yhteisön piirissä tapahtuvan tuotannon riittämättömyys voisi .olla vaikutuksiltaan 
epäedullinen asianomaisen jäsenvaltion j":llostusteollisuuksille. . 

Nämä kiintiöt eivät saa olla niin suuria, että olisi pelättävissä taloudellisen toi
minnan siirtymistä muid~n jäsenvaltioiden vahingoksi. 

3. Mitä tulee tämän sopimuksen II liitteessä mainittuihin tuotteisiin, voi komis
sio oikeuttaa jokaisen jäsenvaition kokonaan tai osaksi lakkauttamaan sovellettujen 
tullien perimisen tai myöntää sille kiintiöitä joko alennettuun tulliin tai tullitta, 
edellyttäen ettei tästä aiheudu vakavia häiriöitä kysymykseen tulevien tuottc::iden 
markkinoilla. . 

4. Komissio suorittaa määräajoin tutkimuksen tämän artiklan nojalla myönne
tyistä tullikiintiöistä. 

26 artikla 

Komissio voi oikeuttaa jäsenvaltion, joka on joutunut poikkeuksellisiin vaikeuk
siin, lykkäämään joihinkin tariffinsa nimikkeisiin kohdistuvien tullien 23 artiklan 
mukaisesti suoritettavaa alennusta tai korotusta. 

Lupa voidaan myöntää vain rajoitetuksi ajaksija vain sellaisille nimikkeille,jotka 
eivät yhteensä edusta asianomaisen valtion .kohdalla enempää kuin 5 prosenttia 
sen. ulkopuolisista maista tapahtuneen tuonnin arvosta siltä viimeksi kuluneelta 
vuodelta, jolta tilastotiedot ovat käytettävissä. 

27 artikla 

Ennen ensimmäisen vaiheen päättymistä suorittavat jäsenvaltiot tarpeellisessa 
määrin tulleja koskevien lakiensa, asetustens~ ja hallinnollisten määräystensä yhden
mukaistamista. Komissio antaa jäsenvaltioille kaikki tätä varten tarpeelliset suosi
tukset. 



1.1 

28 artikla 

Neuvosto päättää yksimielisesti kaikista yhteistariffin tullien autonomisista muu
toksista tai lakkauttamisista. Siirtymäkauden päätyttyä voi neuvosto kuitenkin 
päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta, enintään kuuden kuukauden 
ajaksi, muutoksista ja lakkautuksista, jotka eivät ylitä 20 prosenttia kunkin tullin 
määrästä. Näitä muutoksia voidaan pidentää samoin edellytyksin enintään toisella 
kuuden kuukauden pituisella jaksolla. 

29 artikla 

Täyttäessään tämän alaosaston mukaisesti sille uskottuja tehtäviä komissio ottaa 
huomioon: 

a) välttämättömyyden edistää jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden välistä 
kauppavaihtoa; . 

b) yhteisön sisällä tapahtuvan kilpailuedellytysten kehittymisen, sikäli kuin tämä 
kehitys vaikuttaa parantavasti yritysten kilpailukykyyn; 

c) yhteisön raaka-aine- ja puolivalmistetarpeet, jolloin on kuitenkin varottava 
aiheuttamasta vinoutumista jäsenvaltioiden välisen, valmiita tuotteita koskevan 
kilpailun edellytyksissä; 

d). välttämättömyyden välttää vakavia häiriöitä jäsenvaltioiden talouselämässä 
ja: taata tuotannon järkevän kehityksen sekä kulutuksen lisääntymisen yhteisön 
piirissä .. 

n luku. Määrällisten rajoitusten poistaminen 
jäsenvaltioiden väliltä 

30 artikla 

Tuonnin määrälliset rajoitukset sekä kaikki' vaikutukseltaan samankaltaiset toi
menpiteet ovat kielletyt jäsenvaltioiden kesken ottaen kuitenkin huomioon jäljem
pänä olevat määräykset. 

31 artikla 

. Jäsenvaltiot pidättyvät saattamasta välillään voimaan uusia määrällisiä rajoi
tuksia sekä vaikutukseltaan samankaltaisia toimenpiteitä. 

Tätä velvollisuutta sovelletaan kuitenkin vain sillä vapauttamistasolla, joka on 
saatettu voimaan toteutettaessa Euroopan Taloudellisen Yhteistyöjärjestön (OEEC) 
14 päivänä tammikuuta 1955 tekemiä päätöksiä. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle 
näiden päätösten mukaan vapautettujen tuotteiden luettelot kuuden kuukauden 
kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta. Näin ilmoitetut luettelot vahvistetaan 
noudatettaviksi jäsenvaltioiden kesken. 
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32 artikla 

Jäsenvaltiot pidättyvät keskinäisessä kaupassaan lisäämästä 'kiintiöiden, tai vai
kutuksiltaan vastaavanlaisten toimenpiteiden rajoittavuutta siitä, mitä se oli:tämän 
sopimuksen voimaantulohetkellä. 

Nämä kiintiöt on poistettava viimeistään siirtymäkauden päättyessä. Ne poiste
taan asteittain. tämän kauden kuluessa jäljempänä määritellyin ehdoin. 

33 artikla 

1. Vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen jäsenvaltio 
yhdistää. muille jäsenvaltioille avoinna olevat bilateraalikiintiötkaikille .. ,muille 
jäsenvaltioille ilman syrjintää avoimiksi globaalikiintiöiksi. 

'Samanaikaisesti korottavat jäsenvaltiot täten vahvistettujerr globaalikiintiöiden 
kokonaismäärää edelliseen vuoteen verrattuna vähintään 20 prosenttia niiden koko
naisarvosta. Kutakin tuotetta varten vahvistettua globaalikiintiötä koroteta~n kui
tenkin vähintään 10 prosenttia. 

Kiintiöitä korotetaan joka vuosi samojen sääntöjen mukaisesti ja samassa suh
teessa edelliseen vuoteen verrattuna. 

Neljäs korotus tapahtuu neljännen, tämän sopimuksen voimaantulosta lasketta
van vuoden lopussa, viides korotus vuoden kuluttua toisen vaiheen alkamisesta. 

2. Mikäli vapauttamattoman tuotteen globaalikiintiö on vähemmän kuin 3 % 
asianomaisen valtion omasta tuotannosta, vahvistetaan se viimeistään vuoden kulut
tua tämän sopimuksen voimaantulosta vähintään 3 prosentiksi tästä tuotannosta. 
Tämä kiintiö korotetaan 4 prosenttiin toisen vuoden lopussa ja 5 prosenttiin kolman
nen vuoden lopussa. Sen jälkeen asianomainen jäsenvaltio korottaa kiintiötä vuo
sittain vähintään 15 prosenttia. 

Mikäli tuotetta ei lainkaan valmisteta maassa, komissio vahvistaa päätöksellään 
sopivan kiintiön. 

3. Kymmenennen vuoden lopussa tulee jokaisen kiintiön vastata vähintään 20 
prosenttia kotimaisesta tuotannosta. 

4. Mikäli komissio toteaa päätöksellään, että jonkin tuotteen tuonti on ollut 
kahden toisiaan seuraavan vuoden aikana vahvistettua kiintiötä pienempi, ei tätä 
globaalikiintiötä oteta huomioon laskettaessa globaalikiintiöiden kokonaisarvoa. Tässä 
tapauksessa jäsenvaltio lopettaa tämän tuotteen kiintiöinnin. 

5. Niiden kiintiöiden kohdalla, jotka ovat suur~mpia kuin 20 % asianomai~en 
tuotteen kotimaisesta tuotannosta, voi neuvosto komission 'esityksestä määräeneni
mistöllä alentaa 1 kohdassa määrättyä 10 prosentin vähimmäismäärää. Tämä muu
tos ei kuitenkaan saa vaikuttaa velvoitukseen lisätä vuosittain 20 prosenttia globaali
kiintiöiden kokonaisarvoa. , 

6. Jäsenvaltiot, jotka ovat ylittäneet velvoituksensa toteuttaessaan Euroopan 
Taloudellisen yhteistyöjärjestön neuvoston 14 päivänä tammikuuta 1955 tekemien. 
päätösten mukaista vapauttamista, ovat oikeutetut ottamaan huomioon autonomi-. 
sesti vapautetun tuonnin arvon laskettaessa 1 kohdassa mainittua, vuotuista 20 
prosentin kokonaislisäystä. Tämä laskelma alistetaan etukäteen komission hyväk-, 
syttäväksi. 
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7. Komission ohjeilla määl'ätään, mitä menettelytapaa ja tahtia :noudattaen 
.tämän sopimuksen voimaantulopäivänä voimassa olevat, vaikutukseltaan kiintiöiden 
ikaltaiset toimenpiteet poistetaan jäsenvaltioiden väliltä. 

8. Mikäli. komissio toteaa, että tämän artiklan ja erityisesti sen prosenttimääriä 
:koskevien määräyksien soveltaminen .ei takaa 32 artiklan 2 kappaleessa edellytettyä 
kiintiöiden asteittaista poistamista, voi neuvosto komission esityksestä, yksimielisellä 
.päätöksellä ensimmäisenvaiheen aikana ja määräenemmistöllä sen jälkeen, muuttaa 
tässä artiklassa .edellytettyä . menettely tapaa ja erityisesti korottaa vahvistettuja 
prosenttimääriä. 

34 .artikla:· 

1. Viennin määr~lliset rajoitukset sekä' kaikki" vaikutukseltaan saniankaltaiset 
toimenpiteet 'on kielletty }äsenvaltioiden kesken. 

2. Jäsenvaltiot poistavat viimeistään ensimmäisen vaiheen lopussa tämän sopi
muksen voimaantulohetkellä voimassa olevat viennin määrälliset rajoitukset ja muut 
vaikutukseltaan samankaltaiset toimenpiteet. 

35 artikla 

Jäsenvaltiot ilmoittavat olevansa valmiit poistamaan muihin jäsenvaltioihin 
kohdistuvat määrälliset tuonti- ja vientirajoituksensa nopeammin kuin edellisissä 
artikloissa on edellytetty, mikäli niiden yleinen taloudellinen tilanne ja asian
omaisen tuotannonalan tila sen niille sallivat. 

Komissio esittää'asianomaisille valtioille tätä koskevia suosituksia. 

36 artikla 

30-34 artiklan määräykset eivät ole esteenä tuonti-, vienti- tai kauttakulku
kielloille tai -rajoituksille, jotka ovat tarpeen julkisen moraalin, yleisen järjestyk
sen, yleisen turvallisuuden, ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi, taiteellisesti, historiallisesti tai arkeologisesti arvokkaiden kansallis
aarteiden säilyttämiseksi tai teollisen ja kaupallisen omistusoikeuden turvaami
se~si. Nämä kiellot ja rajoitukset ~ivät kuitenkaan saa olla aiheena mielivaltaiseen 
syrjintään eivätkä kaupan naa?TIioituun rajoittamiseen jäsenvaltioiden kesken. 

37 artikla 

1. jäsenvaltiot järjestävät luonteeltaan kaupalliset valtion monopolit asteittain 
siten, ettei siirtymäkauden päättyessä jäsenvaltioiden kansalaisten kesken ilmene 
syrjintää· hankinta- ja myyntiedellytyksiin nähden. 

Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan jokaiseen elimeen,' jonka kautta jäsen
valtio joko de jure tai de Jaeto valvoo, johtaa tai huomattavasti säännöstelee, välittö
mästi tai välillisesti, jäsenvaltioid~~ välistä tuontia tai vientiä. Näitä määräyksiä 
sovelletaan myös valtion valtuutuksella toimiviin monopoleihin. . 

2. Jäsenvaltiot pidättyvät kaikista 1 kohdassa vahvisteftujen periaatteiden vas
taisista uusista toimenpiteistä sekä tOImenpiteistä, jotka voivat rajoittaa jäsenval
tioiden 'välisten tullien' ja määrällisten rajoitusten poistamista koskevien artikloi
den merkitystä. 
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3. 1 kohdassa mainittujen toimenpiteiden tahti on sovitettava yhteen samojen 
tuotteiden määrällisten rajoitusten 30-34 artikIassa mainitun poistamisen kanssa. 

Milloin jokin tuote on valtion kaupallisen monopolin alainen vain yhdessä tai 
muutamissa jäsenvaltioissa, komissio voi oikeuttaa muut jäsenvaltiot soveltamaan 
suojelutoimenpiteitä, joiden ehdot ja sisällön se määrää, kunnes 1 kohdassa mainittu 
sopeuttaminen on suoritettu. 

4. Milloin .luonteeltaan kaupalliseen monopoliin liittyy järjestelyä maatalous
tuotteiden markkinoinnin tai hyväksikäytön helpottamiseksi, on tämän artikIan 
sääntöjä sovellettaessa annettava tasaveroiset takeet kyseessä olevien tuottajien 
työllisyyden ja elintason turvaamiseksi ottaen huomioon mahdollisten sopeuttamis
toimenpiteiden tahdin sekä tarpeellisen erikoistumisen. 

5. Jäsenvaltioiden velvoitukset ovat toisaalta voimassa vain sikäli, kuin ne ovat 
sopusoinn?ssa voimassa olevien kansainvälisten sopimusten kanssa. 

6. Komissio antaa ensimmäisestä vaiheesta alkaen suosituksia tämän artiklan 
edellyttämän sopeuttamisen muodoista ja tahdista. 

:TOINEN OSASTO.' MAATALQ.US 

38 artikla 

1. Yhteismarkkinat "käsittävät myös maatalouden ja maataloustuotteiden kau
pan. Maataloustuotteilla tarkoitetaan maan, karjanh<?idon ja kalastuksen tUotteita 
sekä sellaisia ensimmäisen jalostusvaiheen läpikäyneitä tuotteita, jotka ovat välittö
mässä yhteydessä näihi~ "tuotteisiin. 

2. Ellei 39-46 artikIassa ole toisin määrätty, sovelletaan yhteismarkkinoiden 
perustamista koskevia såäntöjä maataloustuotteisiin. 

3. 39-46 artikIan määräysten alaiset tuotteet luetellaan tämän sopimuksen II 
liitteeseen sisältyvässä luettelossa. Neuvosto päättää kuitenkin komission ehdotuksesta 
määräenemmistöllä kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta, 
mitä tuotteita on, lisättävä tähän luetteloon. 

4. Jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan on seuratt~va maatalo'ustuott~i
den yhteismarkkinoiden toimintaa ja kehitystä. 

39 artikla 

1. Yhteisen. maatalouspolitiikan tavoitteena o~:. . 
a) Jisätä maatalouden tuottavuutta edistämällä tekn~stä kehitystä, rationalisoi

ma~la maataloust?otantoa sekä parantamalla parha~Ila mah<;lo~sella tavalla ~ot~n~ 
totekijöiden, nimenomaan työvoiman, hyväksikäyttöä, 
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b) taata täten maatalousväestölle kohtuullinen elintaso erityisesti lisäämällä 
maataloudessa työskentelevien henkilökohtaisia tuloja, 

c) vakauttaa markkinat, 
d) turvata elintarvikehuolto, 
e) taata kohtuulliset kuluttajahinnat. 
2. Yhteistä maatalouspolitiikkaa ja sen vaatimia erityistoimenpiteitä muotoil

taessa on otettava huomioon: 
a) maatalouselinkeinon erikoisluonne, joka johtuu maatalouden sosiaalisesta 

rakenteesta sekä rakenteellisista ja luonnonsuhteiden eroavuuksista eri maatalous
alueilla, 

b) välttämättömyys suorittaa asteittain tarkoituksenmukaisia sopeuttamistoi
menpiteitä, 

c) se seikka, että maatalous muodostaa jäsenvaltioissa alan, joka läheisesti liittyy 
koko talouselämään. . 

40 artikla 

1. Jäsenvaltiot kehittävät asteittain siirtymäkauden aikana yhteistä maatalous
politiikkaansa ja panevat sen täytäntöön viiI?eistään tämän kauden päättyessä. 

2. Artiklassa 39 asetettujen tavoitteiden. saavuttamiseksi perustetaan yhteinen 
maatalousmarkkinoita koskeva järjestelmä. 

Tuotteista riippuen sillä on jokin seuraavista muodoista: 
a) yhteiset kilpailusäännöt, 
b) eri kansallisten markkinajärjestelmien pakollinen yhdenmukaistaminen, 
c) eurooppalainen markkinajärjesteIIDä. 
3. Jokin 2 kohdan mukaisesti toimiva yhteinen järjestelmä voi käsittää kaikki 

39 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet, eri
tyisesti hintasäännöstelyn, eri tuotteiden sekä tuotannon että markkinoinnin osalle 
tulevat tukipalkkiot, varastoimis- ja tasausjärjestelmät sekä viennin tai tuonnin yh-
teiset vakauttamisjärjestelyt. . . 

Järjestelmän on rajoituttava pyrkimään 39 artiklassa asetettujen. tavoitteiden 
saavuttamiseen ja siitä 'on jätettävä pois kaikenlainen syrjintä yhteisön tuottajien 
tai kuluttajien kesken. ' 

~;'Mahdollisen yhteisen hintapolitiikan tulee perustua yhteisille periaatteille ja 
yhdenmiIkaisille laskentatavoille: 

4; Jotta 2 kohdassa mainittu yhteinen järjestelmä voisi saavUttaa tavoitteensa, 
voidaan' perustaa yksi tai useampia maatalouden suuntauttamis- ja takuurahastoja'. 

41 artikla 

39 artiklassa mainittujen tavoitteiden saavuttamis~ksi voidaan yhteisen maa
talouspolitiikan puitteissa ryhtyä nimenomaan: 

a) ammattikasvatuksen sekä tutkimuksen ja maataloudellisten ammattitietojen 
levittämistyön tehokkaaseen yhdenmukaistamiseen, joka voi käsittää yhteisesti 
rahoitettu ja suunnitelmia tai laitoksia, 

b) yhteisiin toimenpiteisiin tiettyjen tuotteiden kulutuksen lisäämiseksi. 



42 artikla 

Kilpailusääntöjä koskevan luvun" määräyksiä sovelletaan 'maataloustuotteiden 
tuotantoon ja kauppaan vain neuvoston vahvistamassa määrin 43 artiklan 2 ja 3 
kohdan määräysten puitteissa ja niissä edellytettyjä menettelytapoja noudåttaen 
ottamalla huo~ioon 39, ar~ikla~sa mainitut tavoittee~. ' , 

Neuvosto \Toi erityisesti' sallia tuen myöntämisen: 
a) rakentee,llisten tai luonnonedellytysten johdosta epäedullisessa asemassa 

oievien Yritysten suojelemiseksi, 
b) taloudellisteIl' kehitys'suunnitelmien puitteissa. 

43 artikla 
, ., 

l. Yhteisen maatalouspolitiikan suuntaviivoJen selvittämiseksi neuvosto kutsuu 
kokoon heti sopimuksen tultua voimaan jäsenvaltioiden konferenssin vertailemaan 
niiden noudattamaa maatalouspolitiikkaa, erityisesti taseen laatimiseksi niiden 
t?<?tantomahdollisuuksista ja tarpeista. 

2. Komisl?io esittää, ottaen huomioon 1 kohdassa mainitun konferenssin työn 
t,ulokset ja kuultuaan talous- ja sosiaalineuvostoa, kahden vuoden kuluessa tämän 
s~pimuksen voimaantulosta ehdotuksia yhteisen maatalouspolitiikan luomisesta ja 
toteuttamisesta, niihin Iuettl.lina kansallisten järjestelmien korvaaminen jollakin 40 
artiklan 2 kohdassa edellytetyistä järjestelmistä sekä .tässä osastossa erityisesti :J?ai
nittujen toimenpiteiden toteuttaminen. 

Näissä ehdotuksissa on otettava huomioon tässä osastossa mainittujen maa-
taloudellisten kysymysten keskinäinen riippuvuussuhde. . , 

Komission ehdotuksesta ja kysyttyään yleiskokouksen mielipidettä antaa neuvos
to, yksimielisellä päätöksellä kahden ensimmäisen vaiheen aikanaja määräenemmis
töllä sen jälkeen, määräyksiä tai ohjeita tai tekee päätöksiä kuitenkin ottamalla huo
mioon mahdollisesti antamansa suositukset. 

3. 40 a~tiklan 2 kohdassa mainittu yhtei,nen järjestelmä voi korvata kansalliset 
mar~inajärjestelmät edellisessä kohdassa mainituin edellytyksin neuvoston määrä
enemmistöllä tekemän päätöksen nojalla: 

a) mikäli y.llteinen järjestelmä tarjoaa tätä toimenpidettä vastustaville jäsen
valtioille, joilla on oma kansallinen järjestelmänsä kyseessä ole"aa tuotantoalaa 
varten, vastaavan arvoisia takeita kyseessä olevien tuottajien työllisyyden ja elin
tason turvaamiseks~, ottaen huomioon mahdollisen sopeuttamisen ja tarpeellisen 
erikoistumisen tahdin ja 

b) mikäli yhteinen järjestelmä takaa yhteisön sisäiselle kauppavaihdolle kan
sallisten markkinoiden mukaiset ehdot. 

4. Mikälijoitakin raaka-aineita varten luodaan yhteinen järjestelmä, en~en kuin 
on vielä olemassa yhteistä järjestelmää vastaavia jalostettuJa tuotteita varten, voi
daan tällaiset raaka-aineet tuoda yhteisön ulkopuolelta käytettäessä niitäjalostettui
:hin tuotteisiin, j~tka ,~m tarkoitettu vientiä varten ulkopuolisiin maihin. 
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44 artikla 

l. Mikäli jäsenvaltioiden välisten tullien ja määrällisten rajoitusten asteittainen 
poistaminen saattaisi johtaa. hintoihin, jotka ovat omiaan vaarantamaan 39 artik-. 
lassa mainitut tavoitteet, voi jokainen jäsenvaltio siirtymäkauden aikana syrjintää 
välttäen ja, sikäli kuin siitä ei ole haittaa 45 artiklan 2 kohdassa edellytetylle kaupan 
laajentumiselle, soveltaa tiettyihin tuotteisiin kiintiöiden sijasta vähimmäishinta
järjestelmää, jonka vallitessa hintojen .alittamisesta aiheutuu, että tuonti voidaan 

- joko väliaikaisesti lakkauttaa tai sitä supistaa, 
- tai määrätä riippuvaksi siitä, että se tapahtuu hintaan, joka on kyseessä ole-

valle tuotteelle vahvistettua vähimmäishintaa korkeampi. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa vähimmäishintoihin ei saa sisällyttää tulli

rasitusta. 
2. Vähimmäishinnat eivät saa aiheuttaa jäsenvaltioiden kesken tämän sopimuk

sen voimaantulohetkellä tapahtuvan kauppavaihdon taantumista eivätkä estää sen 
asteittaista laajentumista. Vähimmäishintoja ei ole sovellettava siten, että ne estävät 
jäsenvaltioiden välisen luonnollisen suosituimmuuden kehitystä. 

3. Tämän sopimuksen tultua voimaan neuvosto vahvistaa komission ehdotuk
sesta objektiiviset periaatteet vähimmäishintajärjestelmäin toimeenpanemiseksi ja 
vähimmäishintoj en vahvistamiseksi. 

Näissä periaatteissa otetaan huomioon ennen kaikkea vähimmäishintaa sovelta
vanjäsenvaltion keskimääräiset kansalliset tuotantokustannukset, eri yritysten asema 
näihin keskimääräisiin tuotantokustannuksiin nähden sekä välttämättömyys asteit
tain parantaa maatalouden tuotantoedellytyksiä ja edistää yhteismarkkinoilla tar
peellista sopeutumista ja erikoistumista. 

Komissio ehdottaa myös menettelyä näiden periaatteiden tarkistamiseksi, jotta 
voitaisiin ottaa huomioon tekninen kehitys ja nopeuttaa sitä sekä asteittain lähentää 
yhteismarkkinoiden sisäisiä hintoja toisiinsa. 

Neuvoston on vahvistettava nämä periaatteet sekä niiden tarkistusmenettely 
yksimielisellä päätöksellä kolmen ensimmäisen, tämän sopimuksen voimaantuloa 
seuraavan vuoden aikana. 

4. Siksi kunnes neuvoston päätös tulee voimaan, voivat jäsenvaltiot määrätä 
vähimmäishintoja, mikäli ne ilmoittavat siitä ensiksi komissiolle ja muille jäsen
valtioille, jotta nämä voisivat esittää niitä koskevat huomautuksensa. 

Niin pian kuin neuvosto on tehnyt päätöksensä, jäsenvaltiot vahvistavat vähim
mäishintansa edellä mainittujen määräysten mukaisia periaatteita noudattaen. 

Neuvosto voi komission ehdotuksesta määräenemmistöllä oikaista tehtyjä pää
töksiä, mikäli ne eivät ole täten määrite1tyjen periaatteiden mukaisia. 

5. Mikäli joitakin tuotteita varten ei ole voitu vahvistaa yllä mainittuja objek
tiivisia periaatteita kolmannen vaiheen alkuun mennessä, neuvosto voi komission 
ehdotuksesta määräenemmistöllä muuttaa näihin tuotteisiin sovellettuja vähim
mäishintoja. 

6. Siirtymäkauden päättyessä luette10idaan silloin vielä voimassa olevat vähim
mäishinnat. Neuvosto määrää komission ehdotuksesta 9 äänen enemmistöllä nou
dattaen 148 artiklan 2 kohdan 1 kappaleessa mainittua painotusmenettelyä, mitä 
järjestelmää on noudatettava yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa. 

7 
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45 artikla 

1. Siksi kunnes kansalliset järjestelmät on korvattu jollakin 40 artiklan 2 koh
dassa mainituista yhteisistä järjestelmistä, kehitetään tekemällä pitkäaikaisia sopi
muksia tuoja- ja viejäjäsenvaltioiden kesken sellaisten tuotteiden kauppaa, 

- joita varten tietyissä jäsenvaltioissa on määräyksiä tuotteitten menekin takaa
miseksi kotimaisille tuottajille ja 

- joiden tuontitarvetta ilmenee. 
Näillä sopimuksilla on pyrittävä asteittain poistamaan kaikki syrjintä sovellet

taessa näitä määräyksiä yhteisön eri tuottajiin. 
Nämä sopimukset tehdään ensimmäisen vaiheen aikana; tällöin otetaan huo

mioon vastavuoroisuusperiaate. 
2. Näissä sopimuksissa otetaan määrien perustaksi kyseisten tuotteiden keski

määrät jäsenvaltioiden välisessä kauppavaihdossa kolmen, tämän sopimuksen 
voimaantuloa edeltäneen vuoden aikana ja niissä edellytetään määrien lisääntyvän 
olemassa olevien tarpeiden rajoissa ottaen huomioon perinteelliset kauppayhteydet. 

Näiden sopimusten puitteissa tuottajien on voitava myydä sovitut määrät hin- . 
toihin, jotka lähenevät asteittain kotimaisille tuottajille ostajamaan sisäisillä mark
kinoilla· maksettu ja hintoja. 

Tämän lähenemisen on tapahduttava niin tasaisesti kuin mahdollista ja sen on 
oltava täysin toteutettu siirtymäkauden loppuun mennessä. 

Hinnoista sopivat asianosaiset niiden ohjeiden puitteissa, jotka komissio vahvistaa 
kahden edellisen kappaleen soveltamista varten. 

Mikäli ensimmäistä vaihetta pidennetään, jatkuu sopimusten toteuttaminen 
ehdoin, joita sovellettiin neljännen, tämän sopimuksen voimaantulosta laskettavan 
vuoden lopussa, jolloin lykätään velvoitusta lisätä määriä ja lähentää hintoja 
toisiinsa, kunnes siirrytään toiseen vaiheeseen. 

Jäsenvaltiot varteenottavat kaikki lainsäädäntönsä suomat mahdollisuudet, eri
tyisesti tuontipolitiikan alalla, näiden sopimusten tekemisen ja toteuttamisen ta
kaamiseksi. 

3. Sikäli kuin jäsenvaltiot tarvitsevat raaka-aineita valmistaakseen tuotteita, 
jotka on tarkoitettu vietäviksi yhteisön ulkopuolelle kilpailemaan ulkopuolisten mai
den tuotteiden kanssa, nämä sopimukset eivät saa estää tähän tarkoitukseen käytet
tävien raaka-aineiden tuontia ulkopuolisista maista. Tätä määräystä ei kuitenkaan 
sovelleta, jos neuvosto yksimielisesti päättää sallia I?aksun, joka on tarpeen tasoit
tamaan tällaisten sopimusten nojalla tapahtuneesta tuonnista suoritetun ylihinnan 
verrattuna samoista tuotteista niitä maailmanmarkkinoilta hankittaessa makset
tuun hintaan. 

46 artikla 

Mikäli jokin tuote on jäsenvaltiossa kansallisen markkinointijärjestelmän tai 
jonkin sisäisen, vaikutukseltaan samankaltaisen säännöstelyn alainen, josta toisen 
jäsenvaltion samanlainen tuotanto kärsii kilpailussa haittaa, kantavat jäsenvaltiot 
tasausmaksua tätä tuotetta tuotaessa maahan jäsenvaltiosta, jossa tällainen markki
nointijärjestelmä tai säännöstely on olemassa, ellei tämä jäsenvaltio kanna siitä 
tasausmaksua tuotetta maasta vietäessä. 
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Komissio määrää näiden maksujen suuruuden sen mukaan, kuin jJn tarpeen 
tasapainon palauttamiseksi; se voi myös sa.llia ryhdyttäväp. :rp.uihin toimenpiteisiin, 
joiden ehdot ja yksityiskohdat se vahvistaa. 

47 artikla 

Mitä tulee talous- ja sosiaalikomitean tämän osaston mukaisiin tehtäviin, on s~n 
maatalousjaoston oltava komission käytettävissä komitean neuvottelujen valmistele:
miseksi 197 ja 198 artiklan määräysten mukaisesti. 

KOLMAS OSASTO. HENKILÖIDEN, PALVELUKSIEN JA 
PÄÄOMIEN LIIKKUMISVAPAUS 

1 luku. Työntekijät 

48 artikla 

1. Työntekijöiden liikkumisvapaus !oteutetaan yhteisön sisällä viimeistään 
siirtymäkauden päättyessä. 

2. Se merkitsee kaiken jäsenvaltioiden työntekijöitä koskevan kansallisuuteen 
perustuvan syrjinnän lopettamista, sikäli kuin kysymyksessä on työpaikka, palkat ja 
muut työehdot. 

3. Se merkitsee työntekijöille oikeutta, yleisen järjestyksen, turvallisuuden ja 
terveydenhoidon vaatimista oikeutetuista rajoituksista aiheutuvin varauksin: 

a) käyttää hyväkseen tosiasiallisesti tarjottuja työpaikkoja; 
p) liikkua tässä tarkoituksessa vapaasti jäsenvaltioiden alueella; 
c) oleskella jossakin jäsenvaltiossa työn tekemiseksi, tämän valtion työntekijöitä 

koskevien lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti; 
d) jäädä asumaan jäsenvaltion alueelle työn päätyttyä ehdoilla, jotka komissio 

vahvistaa täytän töönpanoasetuksin. 
4. Tämän artiklan määräykset eivät koske julkisen hallinnon palveluksia. 

49 artikla 

Tämän sopimuksen tultua voimaan vahvistaa neuvosto komission ehdotuksesta 
ja kuultuaan talous- ja sosiaalikomiteaa ohjein tai asetuksin edellisessä artiklassa 
määritellyn työntekijöiden liikkumisvapauden asteittaisek~~ tot!3uttamiseksi tarpeel
liset toimenpiteet, etenkin: 

a) varmistamalla kiinteän yhteistyön eri valtioiden työvoimaviranomaisten 
kesken; 
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b) poistamalla asteittaisen suunnitelman mukaisesti ne hallinnolliset muodolli
suudet- ja toimenpiteet sekä vapaisiin työpaikkoihin pääsyä rajoittavat määräajat, 
jotka johtuvat joko sisäisestä lainsäädännöstä tai jäsenvaltioiden kesken aikaisemmin 
tehdyistä sopimuksista ja joiden ylläpitäminen estäisi työntekijöiden liikkumisva
pauden toteuttamista; 

c) poistamalla asteittaisen suunnitelman mukaisesti kaikki sisäisen lainsäädännön 
tai jäsenvaltioiden kesken aikaisemmin tehtyjen- sopimusten edellyttämät määräajat 
tai muut rajoitukset, jotka asettavat muidenjäsenvaltioiden työntekijöille toisenlaisia 
ehtoja kuin oman maan työntekijöille työpaikan vapaassa valinnassa; 

d) perustamalla sopivia elimiä, jotka saattavat tarjonnan ja kysynnän työ
markkinoilla yhteyteen keskenään ja tasapainoon siten, että eri alueilla ja elinkeino
aloilla vallitsevaa elintasoa ja työllisyyttä uhkaavat vakavat vaarat torjutaan. 

50 artikla 

Jäsenvaltiot suosivat yhteisen suunnitelman puitteissa nuorten työntekijäin vaih
toa. 

51 artikla 

Neuvosto vahvistaa yksimielisellä päätöksellä komission ehdotuksesta tarpeelliset 
toimenpiteet sosiaaliturvan alalla työntekijöiden liikkumisvapauden toteuttamiseksi 
perustamalla erityisesti järjestelmän, jonka turvin siirtyville työntekijöille ja hei
dän oikeudenomistajilleen voidaan taata: 

a) eri kansallisten lainsäädäntöjen huomioon ottamien aikamäärien yhdistämi
nen sosiaalisten etujen saamista ja säilyttämistä sekä niiden laskemista varten, 

b) näiden etujen maksaminen jäsenvaltioiden alueella oleskeleville henkilöille. 

n luku. Liikkeenperustamisoikeus 

52 artikla 

Jäljempänä olevien määräysten puitteissa poistetaan asteittain siirtymäkauden 
aikana jäsenvaltion oikeussubjektien oikeutta liikkeen perustamiseen toisen jäsen
valtion alueelle rajoittavat määräykset. Tämä asteittainen rajoitusten poistaminen 
koskee myös jonkin jäsenvaltion missä tahansa jäsenvaltiossa pysyvästi oleskelevien 
oikeussubjektien oikeutta perustaa ,agentuureja, haaraliikkeitä ja tytäryhtiöitä. 

Liikkeenperustamisvapaus käsittää o~euden ryhtyä itsenäiseen liiketoimintaan 
ja harjoittaa sitä sekä oikeuden perustaa ja johtaa yrityksiä, erityisesti 58 artiklan 
2 kappaleen tarkoittamia yhtiöitä, niillä ehdoilla, joita perusiamismaan lainsäädäntö 
määrää sen' omille oikeusstibjekteille, pääomia koskevan luvun määräysten sisältä
min varauksin. 
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53 artikla 

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa uusia rajoituksia muiden jäsenvaltioiden kansa
laisten liikkeenperustamisoikeudelle tämän sopimuksen määräyksistä johtuvin 
varauksin. 

54 artikla 

1. Ennen ensimmalsen vaiheen päättymistä neuvosto vahvistaa yksimielisellä 
päätöksellä, komission ehdotuksesta ja kuultuaan talous- ja sosiaalikomitean sekä 
yleiskokouksen mielipiteen, yleisohjelman yhteisön sisäisen liikkeenperustamisvapau
den rajoittamisesta voimassa olevien määräysten poistamiseksi. Komissio alistaa 
tämän ehdotuksen neuvostolle ensimmäisen vaiheen kahden ensimmäisen vuoden 
kuluessa. 

Ohjelmassa vahvistetaan kutakin toimialaa varten liikkeenperustamisvapauden 
yleiset edellytykset sekä erityisesti sen toteuttamisvaiheet. 

2. Toteuttaakseen yleisohjelman tai tämän ohjelman. puuttuessa pannakseen 
toimeen jonkin vaiheen liikkeenperustamisvapauden voimaan saattamiseksi tietyllä 
toimialaIla neuvosto antaa komission ehdotuksesta ja kuultuaan talous- ja sosiaali
komitean sekä yleiskokouksen mielipiteen ohjeita ensimmäisen vaiheen loppuun 
asti yksimielisellä päätöksellä ja sen jälkeen määräenemmistöllä. 

3. Neuvosto ja komissio suorittavat niille yllä olevien määräysten nojalla uskot
tuja tehtäviä, etenkin: 

a) käsittelemällä yleensä ensisijaisesti niitä toimialoja, joilla liikkeenperustamis
vapaus vaikuttaa erityisen edullisesti tuotannon ja vaihdannan kehitykseen, 

b) varmistamalla läheisen yhteistyön asianomaisten kansallisten hallintojen ~es
ken erityisoloihin perehtymistä varten puheena olevien eri toimialojen piirissä 
yhteisön sisällä, 

c) poistamalla joko sisäisestä lainsäädännöstä tai jäsenvaltioiden kesken aikai
semmin tehdyistä sopimuksista johtuvat hallinnolliset menettelytavat ja käytännön, 
joiden säilyttäminen haittaisi liikkeenperustamisvapautta, 

d) pitämällä huolta siitä, että jonkin jäsenvaltion työntekijät, jotka ovat paIkalli
sessa työssä toisen jäsenvaltion alueella, voivat jäädä tälle alueelle harjoittaakseen 
siellä itsenäistä liiketoimintaa niillä edellytyksillä, jotka heidän olisi ollut täytettävä, 
jos he olisivat saapuneet tähän valtioon vasta silloin, kun he halusivat ryhtyä har
joittamaan tätä toimintaa, 

e) tekemällä mahdolliseksi toisen jäsenvaltion kansalaisille toisen jäsenvaltion 
alueella sijaitsevien kiinteistöjen hankkimisen ja hyväksikäytön, sikäli kuin ei lou
kata 39 artiklan 2 kohdassa mainittuja periaatteita, 

f) poistamalla asteittain kaikilla kysymykseen tulevilla aloilla rajoitukset, jotka 
koskevat oikeutta perustaa agentuureja, haaraliikkeitä ja tytäryhtiöitä jäsenvaltion 
alueelle sekä oikeutta ottaa pääliikkeiden henkilökuntaa niiden johto- ja valvonta
elimiin, 

g) yhdenmukaistamalla tarpeellisessa määrin, samanarvoisuuteen pääsemiseksi, 
ne takuut, joita jäsenvaltioissa vaaditaan 58 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetuilta 
yhtiöiltä niin yhtiön jäsenten kuin ulkopuolisten henkilöiden etujen suojelemiseksi, 
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h) vannistamalla, ettei liikkeen perustari:risen edellytyksiin vaikuteta jäsenval
tioiden tuella haitallisesti. 

55 artikla 

Tämän luvun määräyksiä ei sovelleta asianomaisessa jäsenvaltiossa toimintaan, 
johon tilapäisestikin liittyy tässä valtiossa julkisen vallan käyttöä. 

Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta päättää, että tämän 
luvun määräyksiä ei sovellet~ johonkin toimintaan. 

56 artikla 

".: l. Tämän luvun määräykset ja niiden nojalla suoritetut toimenpiteet eivät estä 
soveltamasta niitä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, joihin sisältyy 
ulkomaalaisia koskevia erikoissääntöjä ja jotka ovat oikeutettuja yleisen järjestyksen, 
turvallisuuden ja terveyden vuoksi. 

2. Ennen siirtymäkauden päättymistä vahvistaa neuvosto yksimielisellä päätök
sellä komission ehdotuksesta ja kuultuaan yleiskokouksen mielipiteen ohjeet yllä 
mainittujen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta. 
Toisen vaiheen päätyttyä vahvistaa neuvosto kuitenkin määräenemmistöllä komis.:. 
sion ehdotuksesta ohjeet niiden määräysten yhdenmukaistamisesta, jotka kuuluvat 
kussakin jäsenvaltiossa asetusten tai hallinnollisten määräysten piiriin. 

57 artikla 

l. Helpottaakseen itsenäisen ammatin aloittamista ja sen harjoittamista' vah
vistaa neuvosto komission. ehdQtuksesta ja k~ultuaan yleiskokouksen mielipiteen, 
rksimielisellä päätöksellä ensimmäisen vaiheen aikana ja määräenemmistöllä sen 
jälkeen, ohjeet, joiden mukaisesti diplomit, tutkintotodistukset ynnä muut vastaavat 
asiakirjat tunnus~etaan vast~vuoroi~esti. 

2. Samassa tarkoituksessa vahvistaa neuvosto ennen siirtymäkauden päättymist~ 
komission ehdotuksesta ja kuultuaan yleiskokouksen mielipiteen ohjeet, joiden tar
koituksena on yhdenmukaistaa itsenäisen yritystoiminnan perustamis- ja harjoitta
misoikeutta koskevat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset jäsenvaltioissa. 
Niillä aloilla, jotka ainakin yhdessä jäsenvaltiossa kuuluvat lainsäädännön piiriin, 
vaaditaan neuvoston yksimielinen päätös, samoin kuin niistä toimenpiteistä, jotka 
koskevat säästöliikkeen suojelua, varsinkin luoton myöntämistä ja pankkielinkeinon 
harjoittamista, sekä edellytyksiä, joilla eri jäsenvaltioissa saa harjoittaa lääkärin, 
lääkintään liittyviä ja farmaseuttisia ammatteja. Muissa tapauksissa vaaditaan neu
voston yksimielinen päätös ensimmäisen vaiheen aikana ja määräenemmistö sen 

j~~~en. . 
3. Lääkärin, lääkintään liittyvien ja fannaseuttisten ammattien rajoitusten 

asteittainen poistaminen riippuu niiden harjoittamisen edellytysten yhdensuuntaista
misesta eri jäsenvaltioissa. 

58 artikla 

Jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetut yhtiöt, joiden rekiste
röity kotipaikka, keskusjohto tai pääasiallinen toimipaikka on yhteisön alueella, 
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rinnastetaan tämän luvun määräyksiä sovellettaessa luonnollisiin henkilöihin, jotka 
ovat jäsenvaltioiden kansalaisia. 

Yhtiöillä tarkoitetaan siviili- tai kauppaoikeuden alaan kuuluvia yhteisöjä, 
mukaan luettuina osuuskunnat, sekä muita oikeushenkilöitä, jotka kuuluvat julkisen 
tai yksityisoikeuden piiriin, lukuun ottamatta aatteellisia yhdistyksiä. 

III luku. Palvelukset 

59 artikla 

Alla olevien määräysten puitteissa poistetaan asteittain siirtymäkauden aikana 
yhteisön alueella voimassa olevat, palvelusten suorittamisen vapautta koskevat rajoi
tukset niiltä jäsenvaltioiden oikeussubjekteilta, joilla on kotipaikka muussa yhtei
söön kuuluvassa valtiossa kuin siinä, jossa palveluksen vastaanottaja oleskelee. 

Neuvosto voi komission ehdotuksesta yksimielisesti päättää, että tämän luvun 
määräyksiä sovelletaan sellaisiin palvelusten suorittajiin, jotka ovat ulkopuolisen 
maan oikeussubjekteja ja joilla on kotipaikka yhteisön alueella. 

60 artikla 

Tämän sopimuksen mukaan ovat palveluksia tavallisesti korvausta vastaan tapah
tuvat suoritukset, sikäli kuin ne eivät ole tavaroiden, pääoman ja henkilöiden liik-
kumisvapautta koskevien määräysten -alaisia. ---- - ----

Palvelukset käsittävät nimenomaan: 
a) luonteeltaan teollis~n toiminnan, 
b) luonteeltaan kaupallisen toiminnan, 
c) käsityötoiminnan, 
d) vapaiden ammattien harjoittamisen. 
Siitä riippumatta, mitä liikkeen perustamista koskevassa luvussa säädetään, voi 

palveluksen suorittaja palveluksensa tekemiseksi tilapäisesti harjoittaa toimintaansa 
maassa, jossa suoritus tapahtuu, samoin edellytyksin kuin vaaditaan tässä maassa sen 
omilta kansalaisilta. 

61 artikla 

1. Kuljetusalan palvelusten liikkumisvapaus määräytyy kuljetuksia koskevan 
osaston määräysten mukaan. 

2. Pankkien ja vakuutuslaitosten pääomaliikkeeseen liittyvien palvelusten va
pauttaminen on toteutettava sopusoinnussa pääomaliikkeen asteittaisen vapautta
misen kanssa. 

62 artikla 

Mikäli tässä sopimuksessa ei ole toisin määrätty, eivät jäsenvaltiot tule asetta
maan uusia rajoituksia sopimuksen voimaan tullessa tosiasiallisesti saavutetulle 
vapaudelle palvelusten suorittamisessa. 
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63 artikla 

1. Ennen ensimmalsen vaiheen päättymistä ~ahvistaa neuvosto yksimielisellä 
päätöksellä komission ehdotuksesta ja kuultuaan sekä talous- ja sosiaalikomitean 
että yleiskokouksen mielipiteen yleisohjelman yhteisön sisäisten palvelusten vapaata 
suorittamista koskevien rajoitusten poistamiseksi. Komissio alistaa tämän ehdotuksen 
neuvostolle ensimmäisen vaiheep. kahden ensimmäisen vuoden kuluessa. 

Ohjelmassa vahvistetaan jokaiselle palvelumuodolle yleiset ehdot ja niiden 
vapauttamisen vaiheet. 

2. Yleisohjelman toteuttamiseksi tai, ohjelman puuttuessa, yhden vapauttamis
vaiheen saavuttamiseksi tietyn palveluksen kohdalla neuvosto antaa ohjeita, yksi
mielisellä päätöksellä ennen ensimmäisen vaiheen päättymistäja määräenemmistöllä 
sen jälkeen, komission ehdotuksesta ja kuultuaan talous- ja sosiaalikomitean sekä 
yleiskokouksen mielipiteen. 

3. 1 ja 2 kohdassa mainittujen ehdotusten ja päätösten kohdalla on yleensä otet
tava ensi sijassa huomioon ne palvelukset, joilla on suoranainen vaikutus tuotanto
kustannuksiin tai joiden vapauttaminen osaltaan edistää tavaranvaihtoa. 

64 artikla 

Jäsenvaltiot ilmoittavat haluavansa vapauttaa palveluksia yli 63 artiklan 2 koh
dan mukaisesti vahvistettujen ohjeiden vaatiman määrän, mikäli niiden . yleinen 

- taloudellinen asema sekä asianomaisen tuotantoalan tilinne sen sallivat. 
Komissio esittää asianomaisille jäsenvaltioille tätä koskevia suosituksia. 

65 artikla 

Niin kauan kuin palvelusten vapaata suorittamista koskevia rajoituksia ei ole 
poistettu, soveltaa jokainen jäsenvaltio niitä kaikkiin 59 artiklan 1 kappaleessa tar
koitettuihin, palveluksia suorittaviin henkilöihin tekemättä eroa heidän välillään 
kansallisuuden tai asuinpaikan perusteella. 

66 artikla 

55-58 artiklan määräyksiä sovelletaan tämän luvun säätelemiin kysymyksiin. 

IV luku. Pääomat 

67 artikla 

1. Jäsenvaltiot poistavat väliltään siirtymäkauden aikana asteittain ja siinä mää
rin, kuin yhteismarkkinoiden asianmukainen toiminta sitä vaatii, jäsenvaltioissa asu
ville henkilöille kuuluvien pääomien siirtoja koskevat rajoitukset sekä asianomaisten 
kansallisuuteen tai asuinpaikkaan tahi pääoman sijoituspaikkaan perustuvan syr
jivän kohtelun. 
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2. Pääomansiirtoihin liittyvät juoksevat maksut jäsenvaltioiden kesken vapaute
taan kaikista rajoituksista viimeistään siirtymäkauden ensimmäisen vaiheen päät
tyessä. 

68 artikla 

1. Jäsenvaltiot myöntävät mahdollisimman vapaamielisesti tämän luvun tarkoit
tamalla alalla valuutan vaihtolupia, mikäli niitä vielä tarvitaan tämän sopimuksen 
voimaantulon jälkeen. 

2. Milloin jäsenvaltio soveltaa tämän luvun määräysten mukaisesti vapautettui
hin pääomansiirtoihin sisäisiä pääoma- ja luottomarkkinoita koskevia määräyksiään, 
se tekee tämän syrjintää välttävällä tavalla. 

3. Jäsenvaltion tai sen julkisten alueellisten yhteisöjen välittömään tai välilliseen 
rahoittamiseen tarkoitettuja lainoja voidaan laskea liikkeelle toisissa jäsenvaltioissa 
tai sijoittaa niihin vain, mikäli asianomaiset valtiot ovat sopineet tästä. Tämämää
räys ei estä Euroopan investointipankin perussäännöt sisältävän pöytäkirjan 22 artik
lan soveltamista. 

69 artikla 

Neuvosto antaa komission ehdotuksesta - komission puolestaan hankkiessa tässä 
tarkoituksessa 105 artiklassa edellytetyn rahakomitean mielipiteen - tarpeelliset 
ohjeet 67 artiklan määräysten asteittaista toteuttamista varten, yksimielisellä pää
töksellä kahden ensimmäisen vaiheen aikana ja määräenemmistöllä sen jälkeen. 

70 artikla 

1. Komissio ehdottaa neuvostolle toimenpiteitä jäsenvaltioiden valuutanvaihto
politiikan asteittaiseksi yhdenmukaistamiseksi, sikäli kuin kysymyksessä ovat näiden 
valtioiden ja kolmansien valtioiden väliset pääomansiirrot. Neuvosto vahvistaa tähän 
tähtääviä ohjeita yksimielisesti. Se pyrkii saavuttamaan mahdollisimman laajan 
vapauttamisasteen. 

2. Mikäli edellisen kohdan mukaisesti suoritetut toimenpiteet eivät sallisi jäsen
valtioiden valuutan vaihtoa koskevien määräysten eroavuuksien poistamista ja 
mikäli nämä eroavuudet saisivat jossakin jäsenvaltioista asuvat henkilöt käyttä
mään hyväkseen 67 artiklassa edellytettyjä yhteisön sisäisiä siirtomahdollisuuksia 
kiertääkseen jonkin jäsenvaltion kolmansiin maihin kohdistuvia säännöstelymää
räyksiä, tämä valtio voi kuultuaan toisten jäsenvaltioiden ja komission mielipiteen 
ryhtyä soveltaviin toimenpiteisiin näiden vaikeuksien poistamiseksi. 

Mikäli neuvosto toteaa, että nämä toimenpiteet rajoittavat yhteisön sisäisten 
pääomansiirtojen vapautta enemmän kuin on tarpeen edellisessä kappaleessa mai
nittujen päämäärien saavuttamiseksi, se voi määräenemmistöllä komission ehdotuk
sesta päättää, että asianomaisen valtion on muutettava näitä toimenpiteitä tai kumot
tavane. 

71 artikla 

Jäsenvaltiot pyrkivät olemaan saattamatta voimaan mitään uusia,. yhteisön sisäi
siä valuutanvaihtoa ja siitä johtuvia pääomansiirtoja ja juoksevia. maksuja koskevia 
rajoituksia sekä tiukentamatta voimassa olevia määräyksiä. 
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Ne ilmoittavat olevansa valmiit ylittämään edellisissä artikloissa vahvistetun pää
omien vapauttamisasteen siinä määrin, kuin niiden taloudellinen asema ja erityi
sesti niiden maksutase sen niille sallii. 

Komissio voi esittää jäsenvaltioille tätä koskevia suosituksia kuultuaan rahako
mitean mielipiteen. 

72 artikla 

Jäsenvaltiot tiedottavat komissiolle tuntemistaan, kolmansiin maihin tapahtu
vista ja niistä peräisin olevista pääomansiirroista. Komissio voi esittää jäsenvalti
oille tässä asiassa aiheelliseksi katsomiaan näkökohtia. 

73 artikla 

1. Mikäli pääomansiirrot aiheuttavat häiriöitä jonkin jäsenvaltion pääomamark
kinoiden toiminnalle, komissio oikeuttaa kuultuaan rahakomitean mielipiteen 
tämän valtion ryhtymään pääomansiirtoihin nähden suojelutoimenpiteisiin, joiden 
edellytykset ja yksityiskohdat se vahvistaa. 

Neuvosto voi peruuttaa määräenemmistöllä tämän luvan sekä voi muuttaa sen 
edellytyksiä ja yksityiskohtia. 

2. Vaikeuksissa oleva jäsenvaltio voi kuitenkin itsekin ryhtyä yllä mainittuihin 
toimenpiteisiin niiden salaisen tai kiireellisen luonteen vuoksi, mikäli ne ovat tarpeen. 
Komission ja jäsenvaltioiden on saatava tietää niistä viimeistään sillä hetkellä, jolloin 
ne astuvat voimaan. Tässä tapauksessa komissio voi rahakomiteaa kuultuaan 
päättää, että asianomaisen valtion on muutettava näitä toimenpiteitään tai kumot
tavane. 

NELJÄS OSASTO. KULJETUKSET 

74 artikla 

Jäsenvaltiot pyrkivät toteuttamaan sopimuksen asettamat tavoitteet tämän osas
ton säätelemällä alalla yhteisen kuljetuspolitiikan puitteissa. 

75 artikla 

1. 74 artiklan täytäntöönpanoa varten ja ottaen huomioon kuljetusten erityis
luonteen neuvosto vahvistaa yksimielisellä päätöksellä toisen vaiheen loppuun asti 
sekä määräenemmistöllä sen jälkeen komission ehdotuksesta ja hankittuaan ta
lous- ja sosiaalineuvoston sekä yleiskokouksen mielipiteen: 

a) jäsenvaltiosta tai -valtioon suuntautuvia· tai yhden tai useamman jäsenvaltiön 
alueen kautta tapahtuvia kansainvälisiä kuljetuksia koskevat yhteiset säännöt, 
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b) edellytykset, joilla jäsenvaltion kotimaisia kuljetuksia. suorittamaan hyväksy:" 
tään kuljetusalan yrittäjiä, jotka eivät asu sen alueella, 

c) kaikki muut asianmukaiset määräykset. 
2. Edellisen kohdan aja b alakohdassa tarkoitetut määräykset vahvistetaan siir

tymäkauden aikana. 
3. Poiketen 1 kohdassa vahvistetusta menettely tavasta vahvistaa' neuvosto yksi

mielisellä päätöksellä kuljetuslaitosta koskevat periaatemääräykset, joiden sovelta
minen voisi vakavasti haitata joidenkin alueiden elintasoaja työllisyyttä sekä kulje
tusvälineiden hyväksikäyttöä, ottaen huom~oon välttämättömyyden sopeutua yhteis
markkinoiden luomisesta johtuvaan taloudelliseen kehitykseen. 

76 artikla 

Mikään jäsenvaltio ei saa, kunnes 75 artiklan 1 kohdassa mainitut määräykset on 
vahvistettu, ellei neuvosto ole yksimielisesti siihen suostunut, soveltaa tätä alaa sää
televiä, tämän sopimuksen voimaan tullessa voimassa olevia erilaisia määräyksiä 
tavalla, joka tekisi ne välillisiltä tai välittömiltä vaikutuksiltaan epäedullisemmiksi 
muiden jäsenvaltioiden kuljetusalan yrittäjille oman maan kuljetusalan yrittäjiin 
verrattuina. 

77 artikla 

Avustukset, jotka vastaavat kuljetusalan yhdenmukaistamisen tarpeita tai muo
dostavat joidenkin julkisen yrityksen käsitteeseen liittyvien suoritusten korvauksen, 
ovat sopusoinnussa tämän sopimuksen kanssa. 

78 artikla 

Jokaisen tämän sopimuksen puitteissa suoritetun, kuljetusalan rahteja ja ehtoja 
koskevan toimenpiteen on otettava huomioon kuljetusalan yrittäjien taloudellinen 
asema. 

79 artikla 

1. Yhteisön sisäisessä liikenteessä on viimeistään ennen toisen vaiheen loppua 
poistettava syrjintä, jonka johdosta kuljetusalan yrittäjä soveltaa samoihin tavaroihin 
samoissa liikenneolosuhteissa erilaisia kuljetusrahteja ja -ehtoja kuljetettujen tuot
teiden alkuperä- tai määrämaan mukaan. . 

2. 1 kohta ei estä neuvostoa vahvistamasta muita toimenpiteitä 75 artiklan 1 
kohdan soveltamiseksi. 

3. Neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ja hankit
tuaan talous- ja sosiaalikomitean mielipiteen kahden vuoden kuluessa tämän sopi
muksen voimaantulosta lukien säännöt, joilla 1 kohdan määräysten voimaan saatta
minen taataan. 

Se voi vahvistaa etenkin määräyksiä, jotka ovat tarpeen, jotta yhteisön elimet 
voivat valvoa, että 1 kohdassa mainittua sääntöä noudatetaan ja että käyttäjille taa
taan siitä koituva täysi hyöty. 

4. Komissio tutkii omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä 1 kohdassa 
tarkoitettuja syrjintätapauksia ja tekee kuultuaan jokaisen asiasta kiinnostuneen 
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jäsenvaltion mielipiteen tarpeelliset päätökset 3 kohdan määräysten mukaisesti vah
vistettujen sääntöjen nojalla. 

80 artikla 

1. Jäsenvaltio ei toisen vaiheen alusta saa, ellei komissio sitä salli, soveltaa yhtei
sön sisällä tapahtuviin kuljetuksiin hintoja tai ehtoja,jotka sisältäisivät minkään tuki
tai suojelutekijän yhden tai useamman erillisen yrityksen tai teollisuuden hyväksi. 

2. Komissio tutkii omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä 1 kohdassa 
mainitut hinnat ja ehdot ottamalla nimenomaan huomioon toisaalta asianmukaisen 
alueellisen talouspolitiikan vaatimukset, alikehittyneiden alueiden tarpeet ja poliit
tisten olojen johdosta vakavasti kärsivien alueiden vaikeudet sekä toisaalta näiden 
hintojenja ehtojen vaikutukset eri kuljetusmuotojen väliseen kilpailuun. 

Se tekee tarpeelliset päätökset kuultuaan kaikkia asianomaisia jäsenvaltioita. 
3. 1 kohdassa mainittu kielto ei. koske kilpailutariffeja. 

81 artikla 

Kuljetusalan yrittäjien rajoja ylitettäessä kuljetusmaksujen lisäksi perimät verot 
tai maksut eivät saa ylittää kohtuullista tasoa ottaen huomioon tällaisenrajanylityksen 
aiheuttamat todelliset kulut. 

Jäsenvaltiot pyrkivät asteittain vähentämään näitä kuluja. 
Komissio voi esittääjäsenvaltioille suosituksia tämän artikIan soveltamisesta. 

82 artikla 

Tämän osaston määräykset eivät estä tiettyjen toimenpiteiden toteuttamista 
Saksan liittotasavallassa, sikäli kuin ne ovat tarpeen korvaamaan Saksan jaon liitto
tasavallan eräiden siitä kärsivien alueiden talouselämälle. aiheuttamia taloudellisia 
haittoja. 

83 artikla 

Komission yhteyteen perustetaan jäsenvaltioiden hallitusten nimittämistä asian
tuntijoista muodostettu luonteeltaan neuvoa antava komitea. Komissio kysyy komi
tean mielipidettä kuljetusalan kysymyksissä, milloin se pitää sitä tarpeellisena, tällä 
kuitenkaan rajoittamatta talous- ja sosiaalikomitean kuljetusjaoston valtuuksia. 

84 artikla 

1. Tämän osaston määräyksiä sovelletaan rauta- ja maantie- sekä sisävesikulje
tuksiin. 

2. Neuvosto voi yksimielisesti päättää, onko, missä määrin ja mitä menettely
tapaa noudattaen annettava soveliaita määräyksiä meri- ja ilmakuljetuksista .. 



Kolmas osa. Yhteisön politiikka 

ENSIMMÄINEN OSASTO. YHTEISET SÄÄNNöT 

1 luku. Kilpailusäännöt 

1 alaosasto. Yrityksiä koskevat säännöt 

85 artikla 

1. Yhteismarkkinoiden kanssa ristiriidassa ja kiellettyjä ovat kaikki yritysten 
väliset sopimukset, kaikki yritysten muodostamien yhtymien päätökset sekä kaikki 
yhteisesti vahvistetut toimenpiteet, jotka voivat vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan ja joiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun estäminen, rajoitta
minen tai vinouttaminen yhteismarkkinoiden piirissä, erityisesti ne, joilla 

a) vahvistetaan välittömästi tai välillisesti osto- tai myyntihintoja tahi muita 
kauppaehtoja, 

b) rajoitetaan tai valvotaan tUotantoa, menekkiä, teknistä kehitystä tai sijoituksIa, 
c) jaetaan markkinat tai hankintalähteet, 
d) sovelletaan kauppakumppaneihin erilaisia ehtoja samanlaisista suorituksista 

ja aiheutetaan heille täten haittaa kilpailussa, 
. e) tehdään sopimusten päättäminen riippuvaksi siitä, että kauppakumppani 

suostuu lisäsuorituksiin, jotka luonteeltaan tai kauppatapojen perusteella eivät ole 
yhteydessä sopimuksen kohteeseen. 

2. Tämän artiklan kieltämät sopimukset ja päätökset ovat sinänsä mitättömiä. 
3. 1 kohdan määräykset voidaan kuitenkin selittää soveltumattomiksi 
- kaikkiin yritysten välisiin sopimuksiin tai sopimusryhmiin, 
- kaikkiin yritysten muodostamien yhtymien päätöksiin tai päätösryhmiin ja 
- kaikkiin yhteisesti vahvistettuihin toimenpiteisiin tai toimenpiteiden ryhmiin, 

jotka osaltaan parantavat tuotantoa tai tuotteiden jakelua tai edistävät teknistä tahi 
taloudellista kehitystä taaten samalla kuluttajille kohtuullisen osuuden niistä koi
tuvasta voitosta, ellei 

a) asianomaisille yrityksille aseteta rajoituksia, jotka eivät ole välttämättömiä 
näiden päämäärien saavuttamiseksi, tai 

b) näille yrityksille suoda mahdollisuutta poistaa kilpailua tällaisten tuotteiden 
oleelliselta osalta. 

86 artikla 

Yhteismarkkinoiden kanssa ristiriidassa olevana kielletään yhtä tai useampaa 
yritystä käyttämästä väärin määräävää asemaansa yhteismarkkinoilla ~ai niiden 
oleellisella osalla, sikäli' kuin se saattaa vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 
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Tällainen väärinkäyttö voi ilmetä erityisesti 
a) kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen tai muiden kauppaehtojen määrää

misenä välittömästi tai välillisesti, 
b) tuotannon, tarjonnan tai teknisen kehityksen rajoittamisena kuluttajien va

hingoksi, 
c) erilaisten ehtojen ,soveltamisena samanlaisist::,!- suorituksi.sta kauppakump

paneihin, aiheuttaen heille täten haittaa kilpailussa, 
d) sopimusten tekemisenä riippuvaksi siitä, että vastapuoli suostuu lisäsuorituk

siin, jotka luonteeltaan tai kauppatapojen perusteella eivät ole yhteydessä sopimuk
sen kohteeseen. 

87· a r t i kla 

1. Kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta vahvistaa neu
vosto yksimielisellä päätöksellä komission ehdotuksesta ja kuultuaan yleiskokouksen 
mielipiteen kaikki tarpeelliset asetukset tai ohjeet 85 ja 86 artiklassa esitettyjen peri
aatteiden soveltamiseksi. 

Ellei tällaisia määräyksiä ole hyväksytty yllä mainitun määräajan kuluessa, neu
vosto vahvistaa ne määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ja kuultuaan yleis.:. 
kokouksen mielipiteen. "\ 

2. 1 kohdassa mainittujen määräysten tarkoituksena on erityisesti 
a) varmistaa, määräämällä sakkoja ja uhkasakkoja, että 85 artiklan 1 kohdassa 

ja 86 artiklassa mainittuja kieltoja noudatetaan, 
b) määritellä 85 artiklan 3 kohdan soveltamisen yksityiskohdat ottamalla huo

mioon toisaalta tarve taata tehokas valvonta ja toisaalta tehdä hallinnollinen tark
kailu mahdollisimman yksinkertaiseksi, 

c) täsmentää tarpeen vaatiessa, miten laajalti talouselämän eri aloilla 85 ja 86 
artiklan määräyksiä on sovellettava, 

d) määritellä komission ja tuomioistuimen keskinäinen toimivalta sovellettaessa 
tässä kohdassa mainittuja määräyksiä, 

e) määritellä toisaalta kansallisten lainsäädäntöjenja toisaalta tähän alaosastoon 
sisältyvien sekä tämän artiklan mukaisesti hyväksyttyjen määräysten keskinäiset 
suhteet. 

88 artikla 

Siksi kunnes 87 artiklan mukaisesti hyväksytyt määräykset astuvat voimaan, 
jäsenvaltioiden viranomaiset ratkaisevat maittensa lainsäädännön sekä 85 artiklan, 
erityisesti sen 3 kohdan, ja 86 artiklan määräysten mukaisesti, onko jokin yritysten 
välinen päätös tai sopimus hyväksyttävä sekä käyttääkö yritys väärin määräävää 
asemaansa yhteismarkkinoilla. 

89 artikla 

1. 88 artiklan määräysten estämättä valvoo komissio heti toimintansa aloitet
tuaan 85 ja 86 artiklassa vahvistettujen periaatteiden soveltamista. Se tutkii jäsenval
tion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan yhteistyössä jäsenvaltioiden asianomaisten 
viranomaisten kanssa, jotka antavat sille apuaan, tapaukset, joissa yllä mainittuja 
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periaatteita oletetaan rikotun. Mikäli se toteaa rikkomuks~n tapahtuneen, se ehdot
taa sopivia toimenpiteitä sen poistamiseksi. 

2. Mikäli rikkomuksia ei saada päättymään, komissio toteaa perustellulla pää
töksellään, että periaatteita on rikottu. Se voi julkaista päätöksensä ja valtuuttaa 
jäsenvaltiot ryhtymään tilanteen korjaamiseksi tarpeellisiin toimiin, joiden ehdot ja 
yksityiskohdat se määrää. 

90 artikla 

1. Jäsenvaltioiden ei tule säätää eikä pitää voimassa valtion yrityksiin eikä sellai
siin yrityksiin nähden, joille ne myöntävät erityisiä tai yksinomaisia oikeuksia, mitään 
tämän sopimuksen, varsinkaan sen 7 ja 85-94 artiklan säännösten vastaisia toimen
piteitä. 

2. Yleistä taloudellista etua tarkoittavista palveluksista huolehtivat tai veromono
polin luonteiset yritykset ovat tämän sopimuksen säännösten, varsinkin kilpailua 
koskevien sääntöjen, alaisia siinä määrin, kuin näiden sääntöjen soveltaminen ei 
ehkäise de jure tai de Jaeto niille uskottujen erikoistehtävien hoitoa. Kauppavaihdon 

--kehitys ei saa joutua-kä:rsimää-n.siinä määrin, että se olisi yhteisön etujen vastaista.-
3. Komissio valvoo tämän artiklan määräysten soveltamista ja antaa tarpeen 

vaatiessa asianmukaisia ohjeita tai päätöksiä jäsenvaltioille. 

2 alaosasto. Polkumyynti 

91 artikla 

1. Mikäli komissio toteaa siirtymäkauden aikana jäsenvaltion tai minkä tahansa 
muun asianomaisen pyynnöstä, että yhteismarkkinoiden puitteissa harjoitetaan 
polkumyyntiä, se esittää polkumyynnin harjoittajalle tai harjoittajille suosituksia 
sen lopettamiseksi. 

Mikäli polkumyynti jatkuu, komissio myöntää vahinkoa kärsi~eelle jäsenval
tiolle oikeuden ryhtyä suojelutoimiin, joiden ehdot ja yksityiskohdat se määrittelee. 

2. Heti tämän sopimuksen tultua voimaan saadaanjäsenvaltiosta peräisin olevat 
tuotteet tai tuotteet, jotka ovat siellä vapaasti kaupattavia ja jotka on viety toiseen 
jäsenvaltioon, tuoda takaisin ensin mainitun valtion alueelle tullitta asettamatta 
niille mitään määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan samankaltaisia toimenpi
teitä. Komissio vahvistaa tämän kohdan soveltamista varten asianmukaiset säännöt. 

3 alaosasto. Valtion tukitoimenpiteet 

92 artikla 

1. Mikäli tässä sopimuksessa ei toisin edellytetä, ovat jäsenvaltion myöntämät 
tai valtion varoilla muodossa tai toisessa rahoitetut tukitoimenpiteet, jotka aiheutta
vat tai uhkaavat aiheuttaa kilpailun vinoutumista suosimalla tiettyjä yrityksiä tai 



tiettyjä tuotannonaloja, yhteismarkkinoihin soveltumattomia, sikäli kuin ne vai
kuttavat jäsenvaltioiden väliseen tavaranvaihtoon. 

2. Yhteismarkkinoihin soveltuvia ovat: 
a) laadultaan 'sosiaaliset tukitoimenpiteet yksityisten kuluttajien hyväksi,mikäli 

ne myönnetään ilman tuotteiden alkuperään perustuvaa syrjintää, . 
b) tukitoimenpiteet, jotka on tarkoitettu korvaamaan luonnononnettomuuksien 

tai muiden arvaamattomien tapahtumien aiheuttamia vahinkoja, 
c) tiettyjen Saksan jaosta kärsivien Saksan liittotasavallan alueiden taloudelle 

tarkoitetut tukitoimenpiteet, sikäli kuin ne ovat tarpeen tästä jaosta aiheutuneiden 
taloudellisten haittojen korvaamiseksi. 

3. Yhteismarkkinoihin soveltuviksi voidaan katsoa: 
a) tukitoimenpiteet, jotka on tarkoitettu edistämään sellaisten alueiden talou

dellista kehitystä, joiden elintaso on poikkeuksellisen alhainen tai joilla vallitsee 
huomattava alityöllisyys, 

b) tukitoimenpiteet, joiden tarkoituksena on edistää tärkeän yleiseurooppalai
sen suunnitelman toteuttamista tai poistaa vakava häiriö jonkinjäsenvaltion talou
desta, 

c) tukitoimenpiteet, joiden tarkoituksena on helpottaa tiettyjen elinkeinonhaa
rojen tai tiettyjen talousalueiden kehitystä, kun ne eivät vaikuta kauppavaihdon 
edellytyksiin yhteisen edun vastaisesti. Laivanrakennusteollisuudelle myönnetyt tuki-

- --toimenpiteet, jotka ovat voimassa tam...'Ilikuun 1 päivänä--1957 ja sikäli kuin-ne -vas~--------- --
taavat vain tullisuojan puuttumista, puretaan kuitenkin asteittain tullien poistamista 
koskevien määräysten mukaisesti, tämän sopimuksen kolmansiin maihin kohdis-
tuvaa yhteistä kauppapolitiikkaa koskeviin määräyksiin sisältyvin varauksin sekä 

d) muunlaiset tukitoimenpiteet, joista neuvosto päättää määräenemmistöllä 
komission ehdotuksesta. 

93 artikla 

1. Komissio tutkii jatkuvasti jäsenvaltioiden kanssa näissä valtioissa voimassa 
olevia tukijärjestelmiä. Se ehdottaa niille yhteismarkkinoiden asteittaisen kehityk
sen tai toiminnan vaatimia asianmukaisia toimenpiteitä. 

2. Jos komissio, annettuaan asianomaisille tilaisuuden esittää huomautuksensa, 
toteaa, että jokin valtion antama tai valtion varoista myönnetty tuki ei ole 92 artiklan 
mukaan sopusoinnussa yhteismarkkinoiden kanssa tai että tätä tukea väärinkäyte
tään, se päättää, että asianomaisen valtion on se poistettava tai sitä muutettava ko
mission vahvistaman määräajan kuluessa. 

Jos puheena oleva valtio ei noudata tätä päätöstä sille asetetun määräajan kulu
essa, voi komissio tai jokainen asianosainen valtio alistaa asian suoraan tuomioistui
men käsiteltäväksi 169 ja 170 artiklasta poiketen. 

Jäsenvaltion pyytäessä voi neuvosto yksimielisesti päättää, että tämän valtion 
jo myöntämän tai suunnitteleman tukitoimenpiteen on katsottava olevan sopusoin
nussa yhteismarkkinoiden kanssa 92 artiklan määräyksistä tai 94 artiklan mukaan 
annetuista asetuksista' poiketen, mikäli poikkeukselliset olot tekevät tällaisen 
päätöksen oikeutetuksi. Jos komissio on jo ryhtynyt puheena olevan tukitoimenpi
teen suhteen tämän kohdan 1 kappaleessa mainittuun menettelyyn, seuraa asian-
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omai~en valtion neuvostolle esittämästä pyynnöstä,. että tätä menettelyä lykätään 
siksi, kunnes neuvosto on ilmoittanut kantansa. 

Ellei neuvosto kuitenkaan ole ilmaissut kantaansa kolmen kuukauden kuluessa 
pyynnöstä lukien, ratkaisee komissio asian. 

3. Komissiolle ilmoitetaan tuki toimenpiteiden vahvistamiseen tai muuttamiseen 
tähtäävistä suunnitelmista kyllin ajoissa, jotta se voi esittää huomautuksensa. Jos 
se katsoo, ettei jokin suunnitel~a ole sopusoinnussa yhteismarkkinoiden kanssa, 
kuten 92 artiklassa edellytetään, se ryhtyy viipymättä edellisessä kohdassa edellytet
tyyn menettelyyn. Jäsenvaltio ei voi panna suunniteltuja toimenpiteitä täytäntöön, 
ennen kuin tämä menettely on johtanut lopulliseen ratkaisuun. 

94 artikla 

Neuvosto voi hyväksyä määräenemmistöllä komission ehdotuksesta kaikki 92 
ja 93 artiklaan liittyvät täytäntöönpanoasetukset ja vahvistaa nimenomaan ehdot 
93 artiklan 3 kohdan soveltamiselle sekä ne tukitoimenpiteidenlajit, jotka eivät ole 
tämän menettelyn alaisia. 

II luku. Verotussäännökset 

95 artikla 

Mikään jäsenvaltio ei peri välittömästi tai välillisesti muiden jäsenvaltioiden 
tuotteista minkäänlaisia sisäisiä maksuja, jotka olisivat korkeampia kuin ne, joita 
sovelletaan välittömästi tai välillisesti samankaltaisiin kotimaan tuotteisiin. 

Lisäksi mikään jäsenvaltio ei peri muiden jäsenvaltioiden tuotteista sisäis~ä 
maksuja, jotka olisivat omiaan suojelemaan välillisesti muita tuotannonaloja. 

Jäsenvaltiot poistavat tai korjaavat viimeistään toisen vaiheen alussa tämän 
sopimuksen voimaan tullessa voimassa olevat, yllä mainittujen. määräysten vastaiset 
säännökset. 

96 artikla 

Jäsenvaltion alueelle vietäville tuotteille ei saa myöntää mitään sisäisten maksu
jen palautusta, joka olisi korkeampi kuin ne sisäiset maksut, jotka niistä kannetaan 
välittömästi tai välillisesti. 

97 artikla 

Jäsenvaltiot, jotka kantavat liikevaihtoveroa kumulatiivisen monivaihejärjestel
män mukaan, voivat vahvistaa keskimääriä tuotteittain tai tuoteryhmittäin niiden 
sisäisten maksujen osalta, joita ne perivät tuoduista tuotteista tai njiden veronpalau
tusten osalta, joita ne myöntävät viedyille tuotteille, mikäli nämä toimenpiteet 
eivät loukkaa 95 ja 96 artiklassa mainittuja periaatteita. 

8 
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Elleivät jäsenvaltion vahvistamat keskimäärät vastaa yllä mainittuja periaat
teita, antaa komissio tälle valtiolle asianmukaiset ohjeet tai päätökset. 

98 artikla 

Mitä muihin maksuihin kuin liikevaihtoveroihin, valmisteveroihin ja muihin 
välillisiin veroihin tulee, ovat vapautukset veroista ja veronpalautukset muihin 
jäsenvaltioihin suuntautuvan viennin yhteydessä tai tasoitusmaksut jäsenvaltioista 
tapahtuvan tuonnin yhteydessä sallittuja vain, mikäli neuvosto on määräenem
mistöllä komission ehdotuksesta ne etukäteen määräajaksi hyväksynyt. 

99 artikla 

Komissio tutkii, miten eri jäsenvaltioiden liikevaihtoveroa, valmisteveroa ja 
muita välillisiä veroja, mukaan luettuina jäsenvaltioiden väliseen kauppavaihtoon 
sovellettavat tasoitusmenettelyt, koskeva lainsäädäntö voidaan yhtenäistää yhteis
markkinoiden edun mukaisesti. 

Komissio esittää ehdotuksensa neuvostolle, joka tekee päätöksensä yksimielisesti 
100 ja 101 artiklan määräyksiä loukkaamatta. 

m luku. Lainsäädäntöjen lähentäminen 

100 artikla 

Neuvosto vahvistaa yksimielisesti komission ehdotuksesta ohjeet jäsenvaltioiden 
niiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä toisiinsa, 
jotka vaikuttavat välittömästi yhteismarkkinoiden perustamiseen tai toimintaan. 

Yleiskokouksen sekä talous- ja sosiaalikomitean mielipidettä tiedustellaan oh
jeista, joiden täytäntöönpano vaatisi lainsäädännön muuttamista yhdessä tai useam
massa jäsenvaltiossa. 

lOI artikla 

Mikäli komissio toteaa, että jäsenvaltioiden lakien, asetusten tai hallinnollisten 
määräysten eroavaisuudet vääristävät kilpailun edellytyksiä yhteismarkkinoilla ja 
aiheuttavat täten vinoutumista, joka on poistettava, ryhtyy se neuvotteluihin asian
omaisten valtioiden kanssa. 

Elleivät nämä neuvottelut johda puheena olevan vinoutumisen poistamista mer
kitsevään sopimukseen, antaa neuvosto, yksimielisesti ensimmäisen vaiheen aikana 
ja määräenemmistöllä sen jälkeen, komission ehdotuksesta tämän saavuttamiseksi 
tarpeelliset ohjeet. Komissio ja neuvosto voivat ryhtyä kaikkiin muihin kuin tässä 
sopimuksessa edellytettyihin asianmukaisiin toimenpiteisiin. 
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102 artikla 

1. Kun on aihetta pelätä, että lain, asetuksen tai hallinnollisen määräyksen an
taminen tai muuttaminen aiheuttaa edellisessä artiklassa tarkoitettua vinoutumista, 
on jäsenvaltion, joka aikoo näin menetellä, tiedusteltava komission mielipidettä. 
Kuultuaan jäsenvaltioiden mielipiteen komissio suosittelee asianomaisille valtioille 
sopivia toimenpiteitä tämän vinoutumisen välttämiseksi. 

2. Mikäli valtio, joka haluaa antaa tai muuttaa kansallisia määräyksiä, ei nou
data komission sille antamia suosituksia, ei muita jäsenvaltioita voida vaatia 101 
artiklan mukaisesti muuttamaan omia kansallisia määräyksiään tämän vinoutumi
sen poistamiseksi. Jos jäsenvaltio, joka on jättänyt komission suosituksen huomiotta, 
aiheuttaa vinoutumista vain omaksi vahingokseen, ei 101 artiklan määräyksiä so
velleta. 

TOINEN OSASTO. TALOUSPOLITIIKKA 

1 luku. Suhdannepolitökka 

103 artikla 

1. Jäsenvaltiot pitävät suhdannepolitiikkaansa yhteisiä etuja koskevana asiana. 
Ne neuvottelevat keskenään ja komission kanssa toimista, joihin kulloinkin vallit
sevat olot antavat aihetta. 

2. Muiden tässä sopimuksessa edellytettY.jen menettelytapojen lisäksi neuvosto 
voi komission ehdotuksesta yksimielisesti päättää suhdannetilanteeseen sopivista 
toimenpiteistä. 

3. Neuvosto vahvistaa tarvittaessa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta 
ohjeet 2 kohdan edellyttämien määräysten mukaisesti päätettY.jen toimenpiteiden 
täytäntöönpanosta. 

4. Tässä artiklassa edellytettyä menettelyä sovelletaan myös, milloin joidenkin 
tuotteiden saannissa ilmenee vaikeuksia. 

n luku. Maksutase 

104 artikla 

Jokainen jäsenvaltio harjoittaa maksutaseensa tasapainon varmistamiseksi ja 
valuuttaansa kohdistuvan luottamuksen säilyttämiseksi tarpeellista talouspolitiikkaa 
huolehtien samalla siitä, että työllisyysaste pysyy korkeana ja hintataso vakaana. 
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1 0 5 a.r.t iki a 

.": 1 ~. 104 artiklassa asetettujen tavoitteiden toteuttamisen helpottamiseksi jäsen
valtiot yhdenmukaistavat talouspolitiikkansa. Ne kehittävät siinä mielessä yhteis~ 
toiminnan asianomaisten hallintoelimiensä ja keskuspankkiensa, välille. 

,i . .Komissio esittää neuvostolle suosituksia tämän yhteistoiminnan toteuttamiseksi. 
2. Jäsenvaltioiden rahapoliittisen yhteistyön edistämiseksi niin laajasti, kuin on 

tarpeen yhteismarkkinoiden toiminnan kannalta, perustetaan luonteeltaan neuvoa 
antava rahakomitea, jonka tehtävänä on 

: - seurata jäsenvaltioiden ja yhteisön valuutta- ja finanssi tilanteen kehitystä 
sekä jäsenvaltioiden maksuliikettä yleensä ·sekä antaa tästä säännöllisesti raport
teja neuvostolle ja komissiolle, 

- antaa joko neuvoston tai komission pyynnöstä tahi omasta aloitteestaan 
näille elimille tarkoitettuja raportteja. 

Jokainen jäsenvaltio ja komissio nimittää kaksi jäsentä rahakomiteaan. 

106 artikla 

1. Jokainen jäsenvaltio sitoutuu sallimaan tavaroiden, palvelusten ja pääomien 
liikkeeseen liittyvät maksut sekä pääomien ja palkkojen siirrot sen jäsenvaltion 
rahana, jossa velkoja tai saaja asuu, siinä määrin kuin tavaroiden, palvelusten, 
pääomien ja henkilöiden siirrot on vapautettu jäsenvaltioiden kesken tämän sopi
muksen nojalla. 

Jäsenvaltiot ilmoittavat olevansa valmiit vapauttamaan maksut laajemmaltikin 
k~in edellisessä kappaleessa on edellytetty, mikäli niiden taloudellinen asema yleensä 
sekä niiden maksutaseen tila erityisesti sen sallivat. 

2. Mikäli tavaroiden ja palvelusten vaihtoa sekä pääomien siirtoja rajoittaa 
.J~in: niihin liittyvien maksujen säännöstely, tämän säännöstelyn asteittaiseksi putka
{r;iseksi sovelletaan vastaavasti määrällisten rajoitusten poistamista, palvelusten 
vapauttamista- ja vapaata pääomaliikettä koskevien lukujen määräyksiä . 

. 3. Jäsenvaltiot sitoutuvat olemaan saattamatta välillään voimaan uusia tämän 
sopimuksen III liitteessä olevassa luettelossa mainittuja, näkymättömään maksu
lii4keeseen liittyviä siirtoja ~oskevia rajoit~ia. 

, Voimassa olevien rajoitUsten asteittainen poistaminen tapahtuu 63-65 artiklan 
määräysten mukaisesti, mikäli siihen ei sovelleta 1 ja 2' kohdan' määräyksiä tai 
vapaata pääomaliikettä koskevaa lukua. 

4. Jäsenvaltiot neuvottelevat tarvittaessa keskenään tässä artiklassa mainittujen 
maksujen ja siirtojen toteuttamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä; nämä toimenpiteet 
eivät saa vaikuttaa haitallis~~ti tässä luvus~a asetetmihin tavoitteisiin. 

107 artikla 

1. Jokainen jäsenvaltio hoitaa valuuttakurssipolitiikkaansa yhteistä etua koske
v~na "ongelmana .. 
, : ','.2. Jos jäsehvaltio muuttaa valuutt~nsa kurssia, siten, ettei se vastaa 104 artik

lassa asetettuja tavoitteita ja vino~ttaa vakavastikilpailuoloja, komissio voi .raha-
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komitean mielipiteen kuultuaan oikeuttaa muut jäsenvaltiot tarkoin rajoitetuksi 
määräajaksi ryhtymään tarpeellisiin toimiin, joiden edellytykset ja yksityiskohdåt 
se vahvistaa tästä toiminnasta johtuvien seurausten torjumiseksi. 

, : 

108 artikla 

, 1. Mikäli jäsenvaltion maksutaseessa ilmenee vaikeuksia tai vakava vaikeuksien 
uhka, 'jotka johtuvat joko maksutaseen tasapainohäiriöistä tai jäsenvaltioiden hal
lussa olevien valuuttojen laadusta, ja mikäli nämä vaikeudet voivat vaarantaa 
nimenomaan yhteismarkkinoiden toiminnan tai yhteisen kauppapolitiikan asteittai
sen toteuttamisen, ryhtyy komissio viipymättä tutkimaan tämän valtion tilannetta 
sekä toimenpiteitä, joihin se on ryhtynyt tai joihin se voi ryhtyä 104 artiklan määrä
ysten nojalla turvautuen kaikkiin käytettävissään oleviin keinoihin. Komissio ilmoit
taa, mihin toimiin se suosittelee asianomaisen valtion ryhtyvän. 

Jos jäsenvaltion suorittamat sekä komission suosittelemat toimet eivät osoittaudu 
riittäviksi poistamaan ilmenneitä vaikeuksia tai vaikeuksien uhkaa, suosittelee 
komissio, kuultuaan rahakomitean mielipiteen, neuvostolle keskinäistä apua ja 
sopivia toimenpiteitä. 

Komissio ilmoittaa neuvostolle säännöllisesti tilanteesta ja sen kehityksestä. 
2. Neuvosto päättää ~eskinäis~stä avusta määräenemmistöllä ja antaa ohjeet 

tai päätökset, joilla vahvistetaan sen edellytykset ja yksityiskohdat. Keskinäistä apua 
voidaan antaa erityisesti seuraavan muotoisena: ",' , 

a) yhteinen vetoaminen muihin kansainvälisiin järjestöihin, joihin jäsenvaltiot 
voivat turvautua, 

b) tarpeelliset toimenpiteet kaupan vinoutumisen välttämiseksi, milloin vaike
uksissa oleva valtio ylläpitää tai saattaa uudelleen voimaan' määrällisiä rajoituksia 
kolmansiin maihin nähden, 

c) rajoitettujen luottojen myöntäminen toisten jäsenvaltioiden taholta, mikäli 
ne antavat siihen suostumuksensa. 

Lisäksi keskinäistä apua voidaan samoin antaa siirtymäkauden aikana töimeen
panemalla erityisiä tullinalennuksia tai kiintiöitä korottamalla tuonnin suosimiseksi 
vaikeuksissa olevasta maasta, mikäli valtiot, joiden olisi ryhdyttävä näihin toimiin, 
siihen suostuvat. 

3. Mikäli neuvosto ei 'suostu komission suosittelemaan keskinäiseen apuun tai 
mikäli myönnetty keskinäinen apu ja suoritetut toimenpiteet ovat riittämättömia, 
oikeuttaa komissio vaikeuksissa olevan valtion ryhtymään suojelutoimiin, joiden 
edellytykset ja yksityiskohdat se määrää. 

Neuvosto voi määräenemmistöllä peruuttaa tällaisen luvan ja muuttaa sen 
ehtoja ja yksityiskohtia. ' . , 

109 artikla 

1. Jos jäsenvaltiota kohtaa äkillinen maksutasekriisi ja mikäli ei viipymättä 
tehdä 108 artiklan 2 kohdan mukaista päätöstä, voi asianomainen valtio tilanteen 
sailyttämiseksi ennallaan ryhtyä tarpeellisiin suojelutoimiin. Näiden toimenpiteiden 
tulee aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä yhteismarkkinoiden toiminnalle; 
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eivätkä ne saa ylittää sitä, mik-ä on ehdottomasti tarpeen äkillisesti ilmaantunei
den vaikeuksien torjumiseksi. 

2. Komissiolle ja muille jäsenvaltioille on ilmoitettava näistä suojelutoimista 
viimeistään silloin, kun ne tulevat voimaan. Komissio voi suositella neuvostolle 
keskinäistä apua 108 artiklan mukaisesti. 

3. Neuvosto voi päättää määräenemmistöllä komission lausunnon perusteella 
ja kuultuaan rahakomitean mielipiteen, että asianomaisen valtion on muutettava 
yllä mainittuja turvatoimia, keskeytettävä niiden täytäntöönpano tai peruutet
tava ne. 

m luku. Kauppapolitiikka 

110 artikla 

Luomalla keskenään tulliliiton jäsenvaltiot pyrkivät vaikuttamaan yhteisten 
etujensa mukaisesti maailmankaupan sopusointuiseen kehitykseen, kansainvälisen 
kaupan rajoitusten asteittaiseen poistamiseen ja tullimuurien purkamiseen. 

Yhteisessä kauppapolitiikassa otetaan huomioon se edullinen vaikutus, joka tul
lien poistamisella jäsenvaltioiden väliltä voi olla näissä valtioissa olevien yritysten 
kilpailukyvyn parantamiseksi. 

111 artikla 

Siirtymäkauden aikana sovelletaan seuraavia määräyksiä ottamalla huomioon 
115 ja 116 artikla: 

1. Jäsenvaltiot ryhtyvät yhdenmukaistamaan kaupallisia suhteitaan kolmansiin 
maihin siten, että siirtymäkauden päättyessä on olemassa tarpeelliset edellytykset 
yhteisen ulkomaankauppapolitiikan toteuttamiselle. 

Komissio esittää neuvostolle ehdotuksia siirtymäkauden aikana sovellettavasta 
menettelystä yhteisen toiminnan aikaansaamiseksi ja yhteisen politiikan toteuttami
seksi ulkomaankaupan alalla. 

2. Komissio esittää neuvostolle suosituksia kolmansien maiden kanssa käytä
vistä, yhteistä tullitariffia koskevista tullineuvotteluista. 

Neuvosto oikeuttaa komission ryhtymään neuvotteluihin. 
Komissio käy näitä neuvotteluja yhteisymmärryksessä neuvoston nimittämän 

erikoiskomitean kanssa, joka auttaa sitä tässä tehtävässä neuvoston sille mahdolli
sesti antamien ohjeiden puitteissa. 

3. Käyttäessään sille tämän artiklan nojalla uskottua toimivaltaa neuvosto tekee 
päätöksensä yksimielisesti kahden ensimmäisen vaiheen aikanaja määräenemmistöllä 
sen jälkeen. 

4. Jäsenvaltiot ryhtyvät yhteisymmärryksessä neuvoston kanssa kaikkiin tar
peellisiin toimenpiteisiin sopeuttaakseen erityisesti kolmansien maiden kanssa voi
massa olevat tullisopimukset siten, että yhteisen tullitariffin voimaantulo ei viivästy. 
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5. Jäsenvaltiot asettavat päämääräkseen vapaaluettelojensa keskinäisen yhden
mukaistamisen kolmansiin maihin tai kolmansien maiden muodostamiin ryhmiin 
nähden mahdollisimman suuressa määrin. Komissio esittää jäsenvaltioille ~aikki 
tätä varten tarpeelliset suositukset. 

Jos jäsenvaltiot poistavat kolmansiin maihin nähden määrälliset rajoituksensa 
tai supistavat niitä, on niiden ilmoitettava siitä etukäteen komissiolle ja suotava 
sama kohtelu muille jäsenvaltioille. 

112 artikla 

1. Loukkaamatta niitä velvoituksia, joihin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet muiden 
kansainvälisten järjestöjen puitteissa, on jäsenvaltioiden kolmansiin valtioihin suun
tautuvalle viennille myöntämät tukitoimenpiteet yhtenäistettävä asteittain ennen 
siirtymäkauden loppua siinä määrin kuin on tarpeen, jotta yhteisössä toimivien 
yritysten välinen kilpailu ei vinoutuisi. 

Komission ehdotuksesta antaa neuvosto tätä varten tarpeelliset ohjeet, yksimieli
sesti toisen vaiheen loppuun mennessä ja määräenemmistöllä sen jälkeen. 

2. Edellä olevia määräyksiä ei sovelleta tullien ja vaikutukseltaan samanlaisten 
maksujen eikä myöskään välillisten verojen palautuksiin, niihin luettuina liikevaihto
vero, kulutusverot ja muut välilliset verot, joita suoritetaan tavaraa jäsenvaltiosta 
kolmanteen maahan vietäessä, mikäli nämä palautukset eivät ole suurempia kuin 
ne rasitteet, jotka välittömästi tai välillisesti kohdistuvat vietyihin tuotteisiin. 

113 artikla 

1. Siirtymäkauden päätyttyä luodaan yhteinen kauppapolitiikka yhtenäisten 
periaatteiden pohjalle, erityisesti mitä tulee tullien muutoksiin, tulli- ja kauppa
sopimusten tekoon, vapauttamistoimenpiteiden yhdenmukaistamiseen, vientipoli
tiikkaan sekä kauppapoliittisiin suojelutoimenpiteisiin, kuten polkumyyntiin ja 
tukipalkkioihin kohdistuviin. 

2. Komissio esittää neuvostolle ehdotuksia tämän yhteisen kauppapolitiikan 
toteuttamiseksi. 

3. Jos kolmansien maiden kanssa on neuvoteltava sopimuksista, esittää komissio 
suosituksia neuvostolle, joka oikeuttaa sen ryhtymään tarpeellisiin neuvotteluihin. 

Komissio käy näitä neuvotteluja yhteisymmärryksessä neuvoston nimittämän 
erikoiskomitean kanssa, joka auttaa sitä tässä tehtävässä neuvoston sille mahdollisesti 
antamien ohjeiden puitteissa. 

4. Käyttäessään sille tämän artiklan nojalla uskottua toimivaltaa neuvosto tekee 
päätöksensä määräenemmistöllä. 

114 artikla 

111 artiklan 2 kohdassa ja 113 artiklassa tarkoitetut sopimukset tekee yhteisön 
nimissä neuvosto, joka toimii yksimielisesti kahden ensimmäisen vaiheen aikana ja 
määräenemmistöllä sen jälkeen. 
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·115 artikla 

Varmistaakseen, ettei kaupan vinoutuminen ehkäise jäsenvaltioiden tämän 
sopimuksen nojalla suorittamien toimien täytäntöönpanoa tai milloin näiden toi
mien erilaisuus aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia yhdessä tai useammassa valtiossa, 
komis~io suosittelee tapoja, joilla muut jäsenvaltiot tulevat tarvittavassa määrin 
avuksi. Ellei tämä riitä, oikeuttaa se jäsenvaltiot ryhtymään välttämättömiin suo
jelutoimiin, joiden ehdot ja yksityiskohdat se vahvistaa. 

Mikäli tapaus on kiireellinen, jäsenvaltiot voivat siirtymäkauden aikana itse ryh
tyä tarpeellisiin toimiin ja ilmoittaa niistä muille jäsenvaltioille sekä komissiolle, 
joka voi määrätä, että niiden on muutettava niitä tai ne peruutettava. 

Ensi sijassa on valittava toimenpiteitä, jotka ,aiheuttavat mahdollisimman vähän 
häiriötä yhteismarkkinoiden toiminnalle ja jotkå ottavat huomioon tarpeen mah
dollisuuksien mukaan kiirehtiä yhteisen tullitariffin käyttöönottoa. 

11.6 artikla 

Siirtymäkauden päätyttyä jäsenvaltiot esiintyvät kaikissa yhteismarkkinoiden 
kannalta erityisen tärkeissä kysymyksissä kansainvälisissä luonteeltaan taloudellisissa 
järjestöissä vain yhteisesti. Tässä tarkoituksessa komissio alistaa neuvostolle, joka 
tekee päätöksensä määräenemmistöllä, tämän yhteisen esiintymisen laajuutta ja to': 
teuttamista koskevia ehdotuksia. 

Siirtymäkauden aikana jäsenvaltiot neuvottelevat keskenään toimintansa yhden
mukaistamisesta sekä, mikäli mahdollista, yhtenäisen kannan omaksumisesta. 

KOLMAS OSASTO. SOSIAALIPOLITIIKKA 

1 luku. Sosiaaliset säännökset 

117 artikla 

Jäsenvaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että on välttämätöntä parantaa työntekijöiden 
elin- ja työehtoja ja edistää niiden tasoittumista. 

Ne katsovat, että tällainen kehitys on seurauksena niin hyvin yhteismarkkinoiden 
sosiaalipolitiikan yhtenäistämistä edistävästä vaikutuksesta kuin tämän sopimuksen 
edellyttämistä toimenpiteistä sekä lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähenemistä. 

118 artikla 

Loukkaamatta muita tämän sopimuksen määräyksiä komission tehtävänä on 
edistää sen yleisten tavoitteiden mukaisesti läheistä yhteistyötäjäsenvaltioiden välillä 
sosiaalisella alalla, erityisesti asioissa, jotka koskevat: 
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- työllisyyttä,. 
- oikeutta työhön ja työehtoja, 
- ammattikasvatusta ja ammatillista jatko-opetusta, 
- sosiaaliturvaa, 
- suojelua tapat~iaja ammattitauteja vastaan, 
- työterveyttä, 
-:- ammatillista yhdistymisoikeutta' sekä tYön~n~ajien ja -tekijäin työehtosopi-

mus~euv~ttelu~a. 

Tässä tarkoituksessa komissio toimii läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
tutkimuksin, lausunnoin ja järjestämällä neuvottelutilaisuuksia sekä kansallisia että 
kansainvälisiä järjestöjä kiinnoståvista pulmakysymyksistä. 

Ennen tässä artiklassa mainittujen lausuntojen antamista neuvosto tiedustelee 
ta:lous- ja sosiaalikomitea!l. mielipidettä. 

119 artikla 

Jokainen jäsenvaltio toteuttaa ensimmäisen vaiheen kuluessa ja pitää sen jäl
keen voimassa periaatetta mies- ja naispuolisille työntekijöille ~amasta työstä suori-
t~ttavan palkkauksen yhdenmukaisuudesta.. . 
. Palkkauksella tässä. artiklassa tarkoitetaan tavallista perus- tai minimipalkkaa 
tahi -palkkiota sekä kaikkia muita etuja, jotka työnantaja rahana tai luontoissuori
tuksina maksaa työntekijälle välittömästi ~~i välillisesti viimeksi mainitun työsuh
teen perusteella. 

Samapalkkaisl!us ilman sukupuoleen perustuvaa sYrjintää merkitsee, 
. a) että samasta urakkatyöstä maksettava palkkaus vahvistet<l:an' saman ~itta-

yksikön mukaanja . .. 

b) että aikatyöstä maksettava palkkaus on sama sama~ta työsuorituksesta. 

120 artikla 

Jäsenvaltiot pyrkivät ylläpitämään voimassa olevan samana~vgisuuden palkåUi~ia 
lomia koskevissa järjestelmissä. 

121 artikla 

Neuvosto voi, kuultuaan talous- ja sosiaalikomitean mielipiteen, yksimielisesti 
antaa komission tehtäväksi yhteisten toimenpiteiden toteuttamisen, erityisesti 48-51 
artiklassa mainittujen, siirtyvien työ?tekijöide~ sosiaaliturvan ålalla. -

1 2 2 a r t iki a. 

Komission yleiskokoukselle antaman vuosikertomuksen tulee sisältää erityinen 
luku sosiaalisten olojen yhteisössä tapahtuneesta kehityksestä. 

Yleiskokous voi kehottaa komissiota laatimaan raportteja sosiaalisia oloja koske..; 
vista kysymyksistä. 



42 

n luku. Euroopan sosiaalirahasto 

123 artikla 

Työntekijöiden työnsaantimahdollisuuksien parantamiseksi yhteismarkkinoilla 
ja siten elintason kohottamiseksi perustetaan jäljempänä olevien määräysten mu
kaisesti Euroopan sosiaalirahasto, jonka tehtävänä on edistää yhteisön piirissä 
työntekijäin työoloja sekä maantieteellistä ja ammatillista liikkuvuutta. 

124 artikla 

Rahaston hoito kuuluu komissiolle. 
Komissiota avustaa tässä t~htävässä ko~tea, jonka puheenjohtajana toimii 

komission jäsen ja jonka jäseninä on hallitusten sekä molempien työmarkkinajär
jestöjen edustajia. 

125 artikla 

1. Jäsenvaltion sitä pyytäessä vastaa rahasto 127 artiklassa mainittuja sääntöjä 
noudattaen 50 prosentista tämän valtion taijonkinjulkisoikeudellisen yhteisön tämän 
sopimuksen voimaantulosta alkaen seuraaviin tarkoituksiin käyttämistä menoista: 

a) uuden, tuottavan työpaikan takaaminen työntekijöille 
- antamalla heille koulutusta uuteen ammattiin, 
- myöntämällä korvausta h~idän siirtyessään uuteen työpaikkaan; 
b) avustusten myöntäminen työntekijöiden hyväksi, joiden työmahdollisuudet 

ovat tilapäisesti vähentyneet tai lakanneet osittain tai kokonaan sen johdosta, että 
yritys qn siirtynyt valmistamaan toisia tuotteita, niin että heidän palkkatasonsa pysyy 
samana siksi, kunnes he saavuttavat jälleen täyden työllisyyden. 

2. Rahasto osallistuu kuluihin, jotka aiheutuvat työntekijöiden kouluttamisesta 
uuteen ammattiin, mikäli työttömille työntekijöille on voitu osoittaa työtä' vain 
uudessa ammatissa ja heillä on ollut vähintään kuuden kuukauden aikana tuot
tava työpaikka siinä ammatissa, johon heidät on uudelleen koulutettu. 

Korvauksiin osallistutaan uuteen työpaikkaan siirryttäessä, mikäli työttömät 
työntekijät ovat joutuneet muuttamaan asuinpaikkaa yhteisön rajojen sisäpuolella 
ja heillä on ollut tuottava työpaikka uudella asuinpaikaIlaan vähintään kuusi 
kuukautta. 

Avustus myönnetään työntekijöille yrityksen siirtyessä uuteen tuotantoon 
seuraavilla ehdoilla: 

a) että puheena olevat työntekijät ovat oll~et jälleen täydessä työssä tässä yri
tyksessä vähintään kuuden kuukauden ajan, 

b) että asianomainen hallitus on esittänyt tämän yrityksen laatiman ennakko
suunnitelman siirtymisestä uuteen tuotantoon ja sen rahoittamisesta ja 

c) että komissio on etukäteen hyväksynyt tämän suunnitelman uuteen tuotan
toon siirtymisestä. 
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126 artikla 

Siirtymäkauden päätyttyä voi neuvosto komission lausunnon perusteella ja 
kuultuaan sekä talous- ja sosiaalikomitean että yleiskokouksen mielipiteen: 

a) päättää määräenemmistöllä, että 125 artiklassa mainittua apua ei lainkaan tai 
osaksi enää myönnetä, 

b) määritellä yksimielisesti rahastolle 123 artiklassa vahvistetun valtuutuksen 
puitteissa ehkä annettavat uudet tehtävät. 

127 artikla 

Neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ja kuultuaan 
talous- ja sosiaalikomitean sekä yleiskokouksen mielipiteen 124-126 artiklan sovelta
mista varten tarvittavat toimeenpanosäännöt; se vahvistaa erityisesti niitä ehtoja 
koskevat yksityiskohdat, joilla rahasto antaa apua 125 artiklan mukaisesti, sekä myös 
niitä yritysryhmiä koskevat yksityiskohdat, joiden työntekijät saavat hyväkseen 125 
artiklan 1 b kohdan mukaisia avustuksia. 

128 artikla 

Kuultuaan talous- ja sosiaalikomitean mielipiteen neuvosto vahvistaa komission 
ehdotuksesta yleisperiaatteet, joita on noudatettava yhteisessä ammattikasvatuspoli
tiikassa, joka osaltaan voisi edistää sekä jokaisen maan talouden että yhteismarkki
noiden harmonista kehitystä. 

NELJÄS OSASTO. EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI 

129 artikla 

Perustetaan Euroopan investointipankki, joka on oikeushenkilö. 
Euroopan investointipankin jäseninä ovat jäsenvaltiot. 
Euroopan investointipankin perussääntö sisältyy tähän sopimukseen liitettyyn 

pöytäkirjaan. 

130 artikla 

Euroopan investointipankin tehtävänä on käyttämällä hyväkseen pääomamarkki
noita ja omia varojaan edistää yhteismarkkinoiden tasapainoista ja tasaista kehitystä 
yhteisön etujen mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten se myöntämällä liikevoittoa 
tavoittelematta lainoja ja vakuuksia helpottaa seuraavien suunnitelmien rahoitusta 
talouden kaikilla aloilla: 

a) alikehittyneiden alueiden kehityssuunnitelmat, 
b) yhteismarkkinoiden asteittaisen synnyn vaatimat suunnitelmat, jotka täh

täävät yritysten nykyaikaistamiseen tai niiden toimialan muuttamiseen tahi uusien 
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toimintamuotojen luomiseen, milloin· sellaisia suunnitelmia niiden laajuuden tai 
laad~ vuoksi ei voida kokonaan rahoittaa kustakin jäsenvaltiosta saatavilla erilai
silla varoilla, 

c) useita jäsenvaltioita yhteisesti kiinnostavat suunnitelmat, joita niiden laajuu
den tai laadun vuoksi ei voida kokonaan toteuttaa kustakin jäsenvaltiosta saatavin, 
e!ilaisin rahoitusmahdollisuuksin . 

. . 



Neljäs osa. Merentakaisten maidenja alueiden 
assosioituminen 

131 artikla 

Jäsenvaltiot sopivat assosioivansa yhteisöön he Euroopan ulkopuoliset maat ja 
alueet, joilla on erityiset suhteet Belgiaan, Ranskaan, Italiaan ja Alankomaihin. 
Nämä maat ja alueet, joita jäljempänä kutsutaan »maiksi ja alueiksi», on lueteltu 
tämän sopimuksen IV liitteeseen sisältyvässä luettelossa. 

Assosioimisen tarkoituksena on edistää maiden ja alueiden taloudellista ja sosiaa
lista kehitystä sekä saada aikaan läheiset taloudelliset suhteet niidenja koko yhteisön 
välille. 

Tämän sopimuksen johdannossa lausuttujen periaatteiden mukaisesti assosioimi
sen on ensisijaisesti tehtävä mahdolliseksi näiden maiden ja alueiden asukkaiden 
etujen ja hyvinvoinnin edistäminen tavalla, joka johtaa niiden tavoittelemaan talou
delliseen, sosiaaliseen ja sivistykselliseen kehitykseen. 

1 3-2 a r t ikI a 

Assosioimisella on seuraavat tavoitteet: 
1. Kauppavaihdossaan maiden ja alueiden kanssa soveltavat jäsenvaltio~ samaa 

kohtelua, jonka ne myöntävät toisilleen tämän sopimuksen mukaisesti. 
2. Kauppavaihdossaan jäsenvaltioiden ja muiden maiden ja alueiden kanssa 

soveltaa kukin maa tai alue samaa kohtelua, jonka se myöntää sille Euroopan val
tiolle, jonka kanssa sillä on erityiset suhteet. 

3. Jäsenvaltiot osallistuvat näiden maiden ja alueiden asteittaisen kehityksen 
vaatimiin investointeihin. 

4. Talousyhteisön rahoittamissa investoinneissa osallistuminen tarjouksiin ja 
toimituksiin on yhtäläisin ehdoin avoin kaikille luonnollisille ja oikeushenkilöille, 
jotka ovat jäsenvaltioiden tai maiden ja alueiden kansalaisia. 

5. Jäsenvaltioiden sekä maiden ja alueiden välisissä suhteissa yksityisten ja yh
tiöiden liikkeenperustamisoikeus määrätään syrjimättömin perustein n~iden sään
nösten mukaan ja niitä menettelytapoja noudattaen, jotka edellytetään liikkeen~ 
per-ustamisoikeutta koskevassa luvussa ottaen huomioon 136 artiklassa säädetyt 
erityismääräykset. 

1 3 3 a r t iki a, 

1. Maista ja alueilta peräisin oleva tuonti jäsenvaltioihin saa hyväkseen tullien 
täydellisen poistamisen,joka tapahtuu asteittain jäsenvaltioiden kesken tämän sopi
muksen määräysten mukaisesti. 

2. Tuotaessa tavaroita kuhunkin maahan ja kullekin alueelle jäsenvaltioista ja 
muista maista ja muilta alueilta poistetaan niiden tullit aste~ttain 12-15 ja 17 
artiklan määräysten mukaisesti. 



46 

3. Maat ja alueet voivat kuitenkin kantaa tuontitulieja, jotka ovat tarpeen nii
den kehittymiselle ja teollistumiselle tai jotka finanssitullien luonteisina on tarkoitettu 
kartuttamaan valtion varoja. 

Edellisessä kappaleessa mainittuja tulleja alennetaan kuitenkin asteittain niiden 
tullien tasolle, jotka on määrätty tuotteille, jotka tulevat maahan siitä jäsenvaltiosta, 
jonka kanssa kullakin maalla tai alueella on erityiset suhteet. Tämän sopimuksen 
edellyttämiä tullinalennusten prosenttimääriä ja tahtia sovelletaan erotukseen, joka 
jää tavaroiden saapuessa tuojamaahan tai -alueelle sellaisesta jäsenvaltiosta, jolla on 
erityiset suhteet tämän maan tai alueen kanssa, tuotteelle määrätyn tullin ja yhtei
söstä tulevalle samalle tuotteelle määrätyn tullin välille. 

4. 2 kohtaa ei sovelleta maihin ja alueisiin, jotka erityisten, niitä sitovien kan
sainvälisten sopimusten johdosta jo soveltavat syrjimätöntä tullitariffia tämän sopi
muksen voimaantulopäivänä. 

5. Tullin· määrääminen maihin ja alueille tuotaville tavaroille tai olemassa 
olevan tullin muuttaminen ei saa johtaa dejure eikä defacto välittömästi eikä välillisesti 
syrjivään kohteluun eri jäsenvaltioista tapahtuvan tuonnin kesken. 

134 artikla 

Mikäli tullitaso, jota sovelletaan kolmannesta maasta maahan tai alueelle tuleviin 
tavaroihin, on sellainen, että se ottaen huomioon 133 artiklan 1 kohdan määräykset 
todennäköisesti aiheuttaa kaupankäynnin vinoutumista jonkin jäsenvaltion vahin
goksi, tämä voi pyytää komissiota ehdottamaan muille jäsenvaltioille tilanteen kor
jaamiseksi tarpeellisia toimenpiteitä. 

135 artikla 

Yleistä terveydenhoitoa, turvallisuutta ja järjestystä tarkoittavia määräyksiä 
koskevin varauksin järjestetään maiden ja alueiden työntekijöiden liikkumisvapaus 
jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden työntekijöiden liikkumisvapaus maissa ja alueilla 
myöhemmin tehtävillä sopimuksilla, joihin tarvitaan jäsenvaltioiden yksimielinen 
hyväksyminen. 

136 artikla 

Ensimmäiseksi viiden vuoden ajanjaksoksi tämän sopimuksen voimaantulosta 
lukien on maiden ja alueiden assosioitumista yhteisöön koskevat yksityiskohdat ja 
menettelytavat määrätty tähän sopimukseen liitetyssä soveltamiskonventiossa. 

Ennen edellisessä kappaleessa mainitun konvention voimassaolon päättymistä 
neuvosto vahvistaa saavutettujen tulosten nojalla ja tämän sopimuksen periaatteiden 
pohjalla yksimielisesti määräykset uutta ajanjaksoa varten. 



Viides osa. Talousyhteisön elimet 

ENSIMMÄINEN OSASTO. ELIMIÄ KOSKEVAT 
MÄÄRÄYKSET 

1 luku. Elimet 

1 alaosasto. rleiskokous 

137 artikla 

Yleiskokous, jonka jäseninä on yhteisöksi yhtyneiden valtioiden kansojen edusta
jia, käyttää harkinta- ja valvontavaltuuksia, jotka tämän sopimuksen mukaan 
kuuluvat sille. 

138 artikla 

1. Yleiskokouksen muodostavat valtuutetut, jotka parlamentit valitsevat kes
kuudestaan kunkin jäsenvaltion emien menettelytapojen mukaan. 

2. Valtuutettujen lukumäärä vahvistetaan seuraavaksi: 

Belgia 14 
Saksa 36 
Ranska 36 
Italia 36 
Luxemburg 6 
Alankomaat 14 

3. Yleiskokous laatii suunnitelmia, jotta kaikissa jäsenvaltioissa voitaisiin suo-
rittaa yhdenmukaista menettelytapaa seuraten välittömät yleiset vaalit. . 

Neuvosto päättää yksimielisesti n:ääräyksistä, joita se suosittelee jäsenvaltioiden 
hyväksyttäviksi niiden vastaavien perustuslainmääräysten mukaisesti. 

139 artikla 

Yleiskokouksella on istunto kerran vuodessa. Se kokoontuu ilman kutsua loka
kuun kolmantena tiistaina. 

Yleiskokous voi kokoontua ylimääräiseen istuntoon jäsentensä enemmistön, 
neuvoston tai komission pyynnöstä. 

140 artikla 

Yleiskokous valitsee puheenjohtajansa ja toimihenkilönsä jäsentensä keskuudesta. 
Komission jäsenet saavat olla läsnä kaikissa istunnoissa ja heitä kuullaan omasta 

pyynnöstään komission nimissä. . 
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Komissio vastaa su~llisesti tai kirjallisesti yleiskokouksen tai sen jäsenten esittä
miin kysymyksiin. 

Yleiskokous kuulee neuvostoa niissä tapauksissa, joista neuvost? pä~~tää työ
järjestyksessään. 

141 artikla 
I I • • 

Ellei tässä sopimuksessa ole toisin määrätty, yleiskokous tekee päätöksensä eh-
dottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. 

Päätösvaltaisuuden edellytykset vahvistetaan työjärjestyksessä. 

142 artikla 

Yleiskokous hyväksyy työjärjestyksensä kaikkien jäsentensä enemmistöllä. 
Yleiskokouksen asiakirjat julkaistaan tämän työjärjestyksen määräysten mu

kaisesti. 

143 artikla 

Yleiskokous käsittelee julkisessa istunnossaan yleisen vUosikertomuksen, jonka 
komissio sille esittää. 

144 artikla 

Jos-komission toiminnasta.esit~tään yleiskokouksessa epäluottamuslause, voidaan 
siitä äänestää vasta vähintään kolmen päivän kuluttua sen esittämisestä, ja äänestyk
sen tulee olla avoin. 

Jos epäluottamuslause hyväksytään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista 
äänistä ja yleiskokouksen jäsenten enemmistöllä, tulee kaikkien komission jäsenten 
jättää paikkansa. He jatkavat juoksevien asioiden hoitamista, kunnes heidän paik
kansa on täytetty 158 artiklan määräysten mukaisesti. 

2 alaosasto. Neuvosto 

145 artikla 

Varmistaakseen tässä sopimuksessa vahvistettujen päämäärien saavuttamisen sen 
edellyttämällä tavalla neuvosto 

- huolehtii jäsenvaltioiden harjoittaman yleisen talouspolitiikan yhdensuun
taistamisesta, 

- käyttää päätösvaltaa. 

146 artikla 

Neuvoston muodostavat jäsenvaltioiden edustajat. Kukin hallitus valtuuttaa 
siihen yhden jäsenistään. 

. Kukin neuvost~r:t jäsen }loitaa puheenj~htajan teht~v~ä -_ kuusi kuukautta ker
rallaan jäsenmaiden aakkosjärjestyksen mukaan vuor<?tellen. 
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147 artikla 

Neuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta, hänen itsensä, jonkin jäsenen 
tai komission aloitteesta. 

148 artikla 

1. Ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä, tehdään neuvoston päätökset sen 
jäsenten äänten enemmistöllä. 

. 2. Milloin neuvoston päätökset vaativat määräenemmistön, painotetaan sen 
jäsenten äänet seuraavasti: 

Belgia 2 
Saksa 4 
Ranska 4 
Italia 4 
Luxemburg 1 
Alankomaat 2 

Päätöksen tekoon vaaditaan vähintään 
- kaksitoista 'ääntä, milloin päätökset tämän sopimuksen perusteella on ~ehtävä 

komission ehdotuksesta, 
- kaksitoista ääntä, joihin sisältyy vähintään neljän jäsenen puoltava ääni, 

kaikissa muissa tapauksissa. . 
3 .. Läsnä tai edustettuina olevien jäsenten äänestyksestä pidättäytyrninen ei e~tä 

sellaisten neuvoston päätösten hyväksymistä, jotka edellyttävät yksimielisyyttä. 

149 artikla 

lvIilloin tämän sopimuksen mukaan neuvosto ryhtyy toimiin komission ehdo
tuksesta, se voi päättää muutoksista ehdotukseen vain yksimielisesti. 

. ~iin kauan kuin neuvosto ei ole näin päättänyt, komissio voi muuttaa, alku
peräistä ehdotustaan, erityisesti milloin tämän ehdot~sen johd~sta on kuultu yleis
kokouksen mielipidettä. 

150 artikla 

Äänestyksen tapahtuessa kuka tahansa neuvoston jäsen voi toimia enintään yhden 
muun jäsenen valtuutettuna. 

151 artikla 

Neuvosto vahvistaa oman työjärjestyksensä. 
'Tässä työjärjestyksessä voida~n edellyttää jäsenvaltioiden edustajista kokoon

pannun komitean muodostamista. Neuvosto päättää tämän komitean tehtävästä ja 
vaI tuuksista. 

152 artikla 

Neuvosto voi pyytää komissiota suorittamaan yhteisten päämäärien tqteuttamisen 
kannalta suotavina pitämiään selvityksiäja tekemään sille asiaan kuuluyiaehdo:tl.~ksia. 

9 



50 

153·artikla 

. Kuultuaan. komission mielipiteen neuvosto vahvistaa tässä sopimuksessa edelly-
tettyjen komiteoiden ohjesäännöt. ' 

154 artikla 
. .". 

Neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä komission puheenjohtaj~n Ja jäsent.en 
sekä t~oII}-iois~~imen puheenjQhtajan,tuomareiden, oikeudenvalvojai~ ja .notaarin 
palkat, palkkiot ja eläkkeet. Neuvosto vahvistaa samalla ~:nem~istöllä kaikki mJ.1u.t. 
palkkion luonteiset korvaukset. 

3 alaosasto. Komissio 

155 artikla 

Varmistaakseen yhteismarkkinoiden toiminnap. ja kehityksen komissio 
- huolehtii tämän s~pimuksen määräysten samoin kuin niiden määräysten 

täytäntöönpanosta, jotka yhteisön elimet ovat saattaneet voimaan tämän sopi
muksen perusteella, 

-:- antaa suosituksia tai lausuntoja. tässä sopimuksessa kä.sitellyis~ä asioist~, mil
loin sitä nimenomaan edellytetään tai komissio itse pitää sitä tarpeellisena, 

- käyttää itsenäistä päätösvaltaa Ja osallistuu neuvoston ja yleiskokouksen 
toimenpiteiden valmisteluun tämän sopimuksen edellyttämällä tavalla ja 

- käyttää neuvoston sille myöntämiä valtuuksia neuvoston vahvistamien mää
räysten toteuttamiseksi. 

156 artikla 

Komissio julkaisee vuosittain yiimeistään kuukktutta ennen yleiskokouksen is
tuntokauden alkua yleiskertomuksen yhteisön toiminnasta.· 

157 artikla 

1. Komission muodostaa yhdeksän yleisen pätevyytensä perusteella valittua ja 
kaikin puolin riippumatonta jäsentä. 

Neuvosto voi yksimielisesti muuttaa komission jäsenten lukumäärää. 
Vain jäsenvaltioiden kansalaiset voivat olla komission jäseninä. 
Komission jäsenistä vain kaksi voi olla saman valtion kansalaisia. 
2. Komission jäsenet suorittavat tehtävänsä pyrkien toimimaan täysin itsenäi

sesti yhteisön parhaaksi. 
Velvollisuuksiaan täyttäessään he eivät pyydä eivätkä vastaanota ohjeita miltään 

hallitukselta eivätkä miltään elimeltä. He pidättyvät kaikista toimenpiteistä, jotka 
eivät sovi heidän tehtäviensä luonteeseen. Kukin jäsenvaltio sitoutuu kunnioitta
maan tätä periaatetta ja pidättymään yrityksistä vaikuttaa komission jäseniin hei
dän suorittaessaan tehtäviään. 
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Komission jäsenet eivät saa toimikautensa 'kestäessä harjoittaa mitään paIkal
lista tai palkatonta sivuammattia. Ryhtyessään tehtäviinsä he a;ntavat juhlallisen 
sitoumuksen siitä, että h~ sekä toimikautenaan että sen:'jälk~en -kunnioittavat te~:
tävästää~ johtuvia velvollisuuksia, erityisesti velvollisuutta toimia, rehellisesti ja 
hien~tun:teisestj o!taessaan v~staan tiettyjä t~htäviä tai etuja toin:tikautensa' päät
tymisen jälkeen'. Jos' jäs'en lyö laimin näitä velvollisuui{sia, tuo~ioi;tuin vo(neu
voston tai komission pyynnöstä, olosuhteista riippuen, joko erottaa kysymyksessä 
olevan jäsenen virasta 160 artiklan määräysten 'mukaisesti tai tuomita hänet me
nettämäänoikeutensa eläkkeeseen tai muihin sen sijasta myönnettyihin etuihin. 

158 artikla 

Jäsenmaiden hallitukset nimittävät komission jäsenet toimien yhteisymmärryk
sessä toistensa kanssa. 

Heidän toimikautensa on neljä vuotta. Se voidaan uusia. 

159 artikla 

Lukuun ottamatta kuolemantapauksia ja säännönmukaisia uudelleennimityksiä 
,komission jäsenen tehtävät päättyvät vapaaehtoisen eroamisen tai virasta erottamisen 
kautta. 

Asianomaisen paikka täytetään toimikauden. jäljellä olevaksi ajaksi. Neuvosto 
voi yksimielisesti päättää, ettei tällaista paikkaa täytetä. 

Lukuun ottamatta 160 artiklassa mainittua erottamista komission jäsenet jäävät 
virkaansa, kunnes heidän seuraajastaan on päätetty~ 

160 artikla 

Jos komission jäsen ei enää täytä tehtäviensä suorittamiseen vaadittavia edelly
tyksiä tai jos hän on' tehnyt vakavan rikkomuksen, tuomioistuin voi neuvoston tai 
komission pyynnöstä julistaa hänet virasta erotetuksi. 

Sellaisessa tapauksessa neuvosto voi yksimielisesti väliaikaisesti pidättää jäsenen 
virantoimituksesta ja määrätä hänen sijaisestaan, kunnes tuomioistuin on tehnyt 
päätöksensä. 

Tuomioistuin voi neuvoston tai komission pyynnöstä väliaikaisesti pidättää jäse
nen virantoimituksesta. 

161 artikla 

Komission puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan sen jäsenten kes
kuudesta kahdeksi vuodeksi kerrallaan saman menettelytavan mukaan, jolla komis
sion jäsenet on määrätty nimitettäväksi. Heidän toimikautensa voidaan uudistaa. 

Komission mielipidettä on kuultava ennen nimitysten suorittamista, paitsi mil
loin kysymyksessä on koko komission vaihtuminen. 

Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajien erottua, tultua erotetuksi tai kuoltua 
nimitetään heidän sijaisensa jäljellä olevaksi toimikaudeksi ensimmäisen kappaleen 
määräysten mukaisesti. 
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162 artikla 

Neuvosto ja komissio neuvottelevat keskenään ja sopivat yhteistyönsä yksityis
kohdista. 

Komissio laatii työjärjestyksensä omaa ja alaistensa elinten toimintaa varten 
tämän sopimuksen määräysten mukaisesti. Se huolehtii työjärjestyksensä julkaise-

. . 
misesta. 

163 artikla 

Komission päätökset tehdään 157 artiklassa edellytetyn jäsenmäärän enemmis
töllä. 

Komission kokous on päätösvaltainen vain, mikäli sen työjärjestyksen edellyttämä 
lukumäärä jäseniä on läsnä. 

4 alaosasto. Tuomioistuin 

164 artikla 

Tuomioistuin turvaa oikeuden noudattamisen tätä sopimusta tulkittaessa ja 
sovellettaessa. 

l65artikla 

Tuomioistuimen muodostaa seitsemän tuomaria. 
Tuomioistuimen toiminta tapahtuu täysistunnoissa. Se voi kuitenkin muodostaa 

keskuudestaan kolme tai viisi tuomaria käsittäviä jaostoja, joiden tehtävänä on joko 
joidenkin tutkintatoimenpiteiden suorittaminen tai tuomiovallan käyttö joissakin 
asiaryhmissä, joista määrätään erikseen vahvistettavissa ohjeissa. \ 

Tuomioistuil1. käsittelee aina täysistunnossa asiat, jotka jäsenvaltio tai yhteisön 
elin on pannut vireille, samoin kuin 177 artiklannojalla tuomioistuimelle alistetut, 
ennakkopäätöksiä koskevat kysymykset. 

Tuomioistuimen pyynnöstä voi neuvosto yksimielisesti päättää lisätä tuomarien 
lukumäärää ja tehdä tarvittavat muutokset 2 ja 3 kappaleeseen sekä 167 artiklan 
2 kappaleeseen. 

166 artikla 

Tuomioistuimen apuna on kaksi oikeudenvalvojaa. 
Oikeudenvalvojan tehtävänä on saattaa julkisuuteen täysin puolueettomasti ja 

itsenäisesti perustellut loppupäätelmät tuomioistuimelle alistetuissa asioissa ja avus
taa täten tuomioistuinta sen täyttäessä 164 artiklassa määriteltyjä tehtäviään. 

Tuomioistuimen pyynnöstä voi neuvosto yksimielisesti päättää lisätä oikeuden
valvojien lukumäärää ja tehdä vastaavat muutokset 167 artiklan 3 kappaleeseen. 

167 artikla 

Tuomareiksi ja oikeudenvalvojiksi nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten yhtei
sestä sopimuksesta kuudeksi vuodeksi kerrallaan henkilöitä, joiden riippumatto-
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muus on ehdoton ja jotka täyttävät kukin omassa maassaan korkeimpiin tuomarin
virkoihin vaadittavat edellytykset tai jotka ovat tunnetusti päteviä lainoppineita. 

Osa tuomareista joutuu erovuoroon joka kolmas vuosi. Tämä koskee vuorotellen 
kolmea ja neljää tuomaria. Ensimmäisen kolmivuotiskauden päättyessä erovuoroon 
joutuvat kolme tuomaria valitaan arvalla. 

Toinen oikeudenvalvojista joutuu erovuoroon joka kolmas vuosi. Se oikeuden
valvoja, joka ensimmäisen kolmivuotiskauden päättyessä tulee erovuoroon, vali
taan arvalla. 

Tuomarit ja oikeudenvalvojat, joiden toimikausi päättyy, voidaan nimittää 
uudelleen. 

Tuomarit valitsevat keskuudestaan kolmeksi vuodeksi tuomioistuimen puheen
johtajan. Hänet voidaan valita uudelleen tehtäväänsä. 

168 artikla 

Tuomioistuin nimittää notaarinsa ja määrittelee tämän aseman. 

169 artikla 

Jos komissio katsoo, että jäsenvaltio on jättänyt täyttämättä sille tämän sopi
muksen perusteella kuuluvan velvollisuuden, se antaa asiasta perustellun lausunnon 
suotuaan tälle valtiolle ensin tilaisuuden esittää näkökantansa. 

Jollei asianomainen jäsenvaltio noudata lausuntoa komission asettaman määrä
ajan kuluessa, voi tämä saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

170 artikla 

Jokainen jäsenvaltio voi kääntyä tuomioistuimen puoleen, jos se katsoo toisen 
jäsenvaltion jättäneen täyttämättä jonkin sille tämän sopimuksen perusteella kuulu
van velvollisuuden. 

Jäsenvaltion on, ennen kuin se panee vireille valituksen toista jäsenvaltiota vas
taan tämän sopimuksen väitetyn loukkaamisen perusteella, saatettava asia komis
sion käsiteltäväksi. 

Komissio antaa asiasta perustellun lausuntonsa suotuaan ensin jäsenvaltioille, 
joita asia koskee, tilaisuuden esittää kirjallisesti ja suullisesti vastahuomautuksensa. 

Mikäli komissio ei anna lausuntoaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun pyyn
tö esitettiin, voidaan tuomioistuimeen vedota lausunnon puuttumisesta huolimatta. 

171 artikla 

Jos tuomioistuin katsoo, että jäsenvaltio on jät!änyt noudattamatta sille tämän 
sopimuksen perusteella kuuluvan velvollisuuden, tämä valtio on velvollinen ryhty
mään toimenpiteisiin, joita tuomioistuimen päätöksen toimeenpano edellyttää. 

172 artikla 

Neuvoston tämän sopimuksen perusteella antamissa asetuksissa voidaan tuomio
istuimelle myöntää täysi harkintavalta näiden asetusten edellyttämiin pakotteisiin 
nähden. 
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173 artikla 

Tuomioistuin valvoo neuvoston ja komission muiden toimenpiteiden kuin suosi
tusten ja lausimtojen laillisuutta. Tässä tarkoituksessa sillä on valta ratkaista jäsen
valtion, neuvoston tai komission vireille panemat valitukset, jotka koskevat t~imi
vallan puutetta,. o~eel~isten muotosäännösten rikkomista, tämän sopimuksen tai sen 
soveltamiseksi annetun minkä tahansa oikeussäännöksen rikkomista tai valtuuksien 
väärinkäyttöä .. 

~amoin edellytyksin voi luonnollinen tai oikeushenkilö tehdä valituksen itseensä, 
kohdistuneista päätöksistä 'sekä päätöksistä, jotka, vaikka ne olisivatkin asetuksen 
muodossa tai koskisivat jotakin toista henkilöä, välittömästi ja henkilökohtaisesti 
koskevat valituksen tekijää. ... -.. . 

Tapauksesta riippuen tämän ·artiklan tarkoittamat valitukset on tehtävä kahden 
kuukauden kuluessa päätöksen julkaisemisesta tai sen tiedoksi antamisesta vali
tuksen tekijälle tai, ellei tällaista tiedoksiant?a ole tapahtunut, siitä päivästä, jona 
tämä on saanut siitä tiedon. 

174 artikla 

Mikäli valitus on aiheellinen, jl:llistaa tuomioistuin. ki~stanalaisen toimen mitättö
mäksi. 

. . 
Mitä kuitenkin tulee asetuksiin, tuomioistuin ilmoittaa, mikäli se katsoo tar-

peelliseksi, :pe.kumotun asetuksen vaikutukset, joita on pidettävä voimassa olevina. 

175 artikla 

Milloin neuvosto tai komissio jättää vastoin tämän sopimuksen määräyksiä teke
mättä päätöksen, voivat jäsenmaat ja yhteisön muut elimet saattaa asian tuomio
istuimen käsiteltäväksi tällaisen rikkomisen toteamiseksi. 

Tällainen valitus otetaan käsiteltäväksi vain, milloin kysymyksessä olevaa elintä 
on etukäteen pyydetty toimimaan. Jos elin ei ole kahden kuukal,lden kuluessa täl
laisesta kehotuksesta määritellyt kantaansa, voidaan valitus tehdä ~ahden seuraavan 
kuukauden aikana. 

Jokainen luonnollinen tai oikeushenkilö voi· edellisten kappaleiden mukaisesti 
antaa tuomioistuimelle valituksen, mikäli jokin yhteisön elin o~ jättänyt ryhty
mättä toimenpiteisiin,ellei oJe kysymys suosituksesta tai ~ausunnosta. 

176 artikla 

Elin, joka on suorittanut mitättömäksi julistetun toimen tai jonka laiminlyönti on 
todettu tapahtuneeksi vastoin tämän sopimuksen määräyksiä, on velvollinen ryhty
mään tuomioistuimen päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Tämä velvoitus ei vaikuta 215 artiklan 2 kappaleen soveltamisesta johtuvaan 
velvoitukseen. 

177 artikla 

Tuomioistuin on pätev.ä tekemään sitovia ennakkopäätöksiä 
a) tämän sopimuksen tulkinnasta, 
b) yhteisön elinten toimien pätevyydestä ja tulkinnasta, 
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c) neuvoston perustamien laitosten ohjesääntöjen tulkinnasta, milloin ohje
sä.änI,löt sitä, edellyttävät . 

. . Milioin . tämänl~atuinen kysy-rnys joutuu jonkin jäsenyaltion oikeude~' käsiteltä
väksi ja se kat~o_o, että ratkaisu tässä asiassa on tarpeen sen päätöksen antaID:iseksi, se 
voi pyYtää tuomioistuinta tekemään kysymyksessä päätöksen.' . 

Nlikäli tämänlaatuinen kysymys tulee esille asiassa, joka on vireillä kansallisessa 
oikeudessa, jonka päätöksiin ei voida hakea muutosta sisäisen lain mukaisesti, on 
kansallinen oikeus velvollinen saattan:1aan asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

178 artikla 

Tuomioistuin on pätevä'käsittelemään 215 artiklan' 2 kappaleessa tarkoitettuj~ 
vahingonkorvausasioita. 

179 artikla 

Tuomioistuin o'n päte~ä ratkaisemaan kaikki yhteisön j a s~n palveluksessa olevjen 
välillä syntyvät riita-asiat ohjesäännössä tai palvelussuhteen ehdoissa määrätyi~sä 
rajo~ssa ja niissä säädetyin ehdoin.' . 

180 artikla 

Tuomioistuin on jäljempänä mainituin' rajoituksin pätevä käsittelemään riita
asiat, jotka koskevat 

a) jäsenvaltioiden Euroopan investointipankin säännöistä johtuvien .velvoitusten 
toteuttamista; pankin hallintoneuvostolla on tässä suhteessa samat valtuudet; jotka 
komissiolle on myönnetty 169 artiklassa; 

b) pankin kuvernöörien neuvoston päätöksiä; jokaisella jäsenvaltiolla, komissi
olla ja pankin hallintoneuvostolla on oikeus valittaa näistä 173 ·artiklassa säädetyin 
edellytyksin; 

c) pankin hallintoneuvoston päätÖksiä; tällaisia päätöksiä koskevan valituksen 
ovat 173 artiklassa säädetyin edellytyksin oikeutettuja tekemään vain jäsenvaltiot 
tai komissio ja vain pankin ohjesäännön 21 artiklan 2 ja 5-7 kappaleessa olevien 
muotomääräysten rikkomisesta. 

181 artikla 

Tuomioistuin on pätevä ratkaisernaa:q. riita-asioita yhteisön tekemään tai sen 
puolesta tehtyynjulkisoikeudellisee.n tai yksityis oikeudelliseen sopimukseen sisältyvän 
Välityslausekkeen nojalla. 

182 artikla 

Tuomioistuin on pätevä ratkaisemaan kaikki jäsenvaltioiden väliset erimielisyY
det, jotka liittyvät tämän sopimuksen tarkoitusperiin, sikäli kuin tällainen erimielisyys 
alistetaan tuomioistuimelle välityssopimuksen nojalla. 

18 3 artikla 

: .. Milloin' tuomioistuin ei 'Ole tämän sopimuksen nojalla pätevä, eivät' riita-asiat, 
joissa yhteisö on osapuolena, ole kansallisten tuomioistuintentuomiovallan ulko
puolella. 
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184 artikla 

Riitakysymyksessä, joka koskee neuvoston tai komission antamaa asetusta, voi 
jokainen osapuoli huolImatta 173 artiklan 3 kappaleessa säädetyn määräajan um
peenkulumisesta vedota tuomioistuimessa 173 årtiklan 1 kappaleeseen siitä, ettei 
tällaista asetusta ole sovellettava. 

185 artikla 

Tuomioistuimessa vireille pannuilla valituksilla ei ole lykkäävää vaikutusta. 
Tuomioistuin voi kuitenkin, jos se katsoo olosuhteiden niin vaativan, määrätä vali
tuksen alais~n toimenpiteen täytäntöönpanon lykättäväksi. 

186 artikla 

Tuomioistuin voi antaa siinä. vireillä olevia asioita koskevia, tarpeellisia väli
aikaismääräyksiä. 

187 artikla 

T,uomioistuimen päätökset ovat 192 artiklassa säädetyin edellytyksin täytäntöön
panokelpoisia. 

188 artikla 

Tuomioistuimen ohjesääntö vahvistetaan erillisellä pöytäkiljalla. 
Tuomioistuin laatii työjärjestyksensä. Tämä työjärjestys alistetaan neuvoston 

yksimielisesti hyväksyttäväksi. 

n luku. Useampia elimiä koskevat yhteiset 
säännökset 

189 artikla 

Tehtäviensä täyttämiseksi ja tässä sopimuksessa säädetyin edellytyksin antavat 
neuvo&to ja komissio asetuksia ja ohjeita, tekevät päätöksiä ja antavat suosituksia tai 
lausuntoja. 

Asetuksella on yleisluonteinen vaikutus. Se on kaikilta osiltaan velvoittava ja 
välittömästi sovellettava jokaisessa jäsenvaltiossa. 

Toimintaohjeella on sitova vaikutus jokaiseen jäsenvaltioon, johon se kohdistuu, 
mitä tulee tarkoitusperän toteuttamiseen, mutta se sallii kansallisille elimille harkinta
vallan muotojen ja menettelytapojen suhteen. 

Päätöksellä on kaikilta osiltaan niitä velvoittava vaikutus, joihin se kohdistuu. 
Suosituksilla ja lausunnoilla ei ole velvoittavaa vaikutusta. 

190'artikla 

. Neuvoston ja komission asetukset, toimintaohjeet ja päätökset ovat perusteltuja 
ja ne viittaavat tämän sopimuksen toteuttamiseksi välttämättä hankittaviin ehdo
tuksiin tai lausuntoihin. 
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1 9 1 artikla 

Asetukset julkaistaan yhteisön virallisessa lehdessä. Ne tulevat voimaan asetuk
sessa määrättynä päivänä tai, ellei tällaista määräystä ole, kahdentenakymmenentenä 
päivänä asetuksen julkaisemisesta. 

Toimintaohjeet ja päätökset annetaan tiedoksi niille, joita ne koskevat,. ja ne 
tulevat voimaan tiedonannolla. 

192 artikla 

Neuvoston tai komission asetukset, jotka sisältävät maksuvelvoituksen muille kuin 
valtioille, ovat täytäntöönpanokelpoisia. 

Pakkotäytäntöönpanosta ovat määräävinä siinä valtiossa voimassa olevat sään
nökset, jonka alueella täytäntöönpano tapahtuu. Täytäntöönpanomääräys ei edellytä 
muuta harkintaa kuin perusteen oikeellisuuden toteamisen, jonka suorittaa se kan
sallinen viranomainen, jonka jokaisen jäsenvaltion hallitus tätä tarkoitusta varten 
määrää ja josta se tekee ilmoituksen komissiolle ja tuomioistuimelle. 

Näiden muodollisuuksien tultua asianomaisen pyynnöstä täytetyiksi voi tämä 
jatkaa pakkotäytäntöönpanoa kääntymällä suoraan sen viranomaisen puoleen, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on pätevä. 

Pakko täytäntöönpanoa voidaan lykätä vain tuomioistuimen päätöksellä. Kui
tenkin on kansallisen lainkäytön asiana valvoa, että täytäntöönpanossa noudatetaan 
oikeata menettelyä. 

m luku. Talous- ja sosiaalikomitea 

193 artikla 

Perustetaan luonteeltaan neuvoa antava talous- ja sosiaalikomitea. 
Komitean muodostavat eri taloudellisten ja sosiaalisten ryhmien edustajat, eri

tyisesti teollisuuden, maanviljelijäin, kuljetusalan yrittäjien, työntekijöiden, kaup
piaiden, käsityöläisten, vapaiden ammattien ja yleisen edun edustajat. 

194 artikla 

Komitean jäsenluku vahvistetaan seuraavaksi: 

Belgia 12 
Saksa 24 
Ranska 24 
Italia 24 
Luxemburg 5 
Alankomaat 12 

Neuvosto valitsee yksimielisesti komitean jäsenet neljäksi vuodeksi. Heidän toimi
kautensa voidaan uusia. 

Komitean jäsenet nimitetään henkilökohtaisesti, eikä heitä sido mikään ehdoton 
ohje. 
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.195 artikla 

1. Komitean jäsenten valitsemista varten jo.kainen jäsenvaltiotoimittaa neuvos
toll~ luettelon, jossa ehdokkaiden määrä on kaksinkertainen verrattuna sen kansa
laisille varattuihin paikkoihin. 

Komitean kokoonpanossa on otettava huomioon tarve varmistaa eri taloudellisill~ 
ja sosiaalisille ryhmille sopiva edustus. 

2. Neuvoston on kuultava komission mielipidettä. Se voi hankkia lausuntoja eri 
taloudellisia ja sosiaalisiå aloja edustavilta eurooppalaisilta järjestöiltä, jotka ovat 
kiinnostuneita yhteisön toiminnasta. 

196 artikla 

Komitea valitsee _keskuudestaan puheenjohtajansa ja toimihenkilönsä kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan. 

Se vahvistaa työjärjestyksensä ja alistaa sen neuvoston yksimielisesti hyväksyttä
väksi. 

Komitean kutsuu kokoon sen puheenjohtaja neuvoston tai komission pyynnöstä. 

197 artikla 

Komiteaan kuuluu erityisjaostoja tämän sopimuksen edellyttämiä pää~loja 

varten. 
Se käsittää erikseen maatalousjaoston ja kuljetusjaoston, joihin nähden sovelle

taan maataloutta ja kuljetusta koskevien alaosastojen erityisiä määräyksiä. 
Erityisjaostot toimivat komitean yleisen pätevyyden puitteissa. Erityisjaostojen 

mielipidettä ei voida kysyä ilman komitean lupaa. 
Lisäksi voidaan komitean puitteissa perustaa alakomiteoita, joiden tehtävänä on 

laatia lausuntoehdotuksia tietyistä kysymyksistä tai tietyiltä aloilta komitean poh
dittaviksi .. 

Tyäjärjestyksessä määritellään erityisjaostojen ja alakomiteoiden kokoonpano ja 
niiden pätevyysehdot. 

198 artikla 

Neuvoston tai komission on kuultava komiteaa täm~n sopimuksen edellyttämissä 
tapauksissa. Nämä elimet voivat kuulla komiteaa kaikissa sopiviksi harkitsemissaan 
tapauksissa. 

Jos neuvosto tai komissio pitää tarpeellisena, vahvistaa se komitean lausunnon 
antamista varten määräajan, joka saa olla vähintään kymmenen päivää siitä päivästä 
lukien, jolloin komitean puheenjohtajalle ilmoitetaan määräajasta. Määräajan pää
tyttyä voidaan lausunnon puuttuminen jättää huomiotta. 

Komitean ja erityisjaoston lausunto samoin kuin selostus niiden neuvotteluista 
toimitetaan neuvostolle ja komissiolle. 



TOINEN OSASTO. - RAHATALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 

199 artikla 

Yhteisön kaikki tlJ.lot ja menot, mukaan luettuina Euroopan-, sosiaalirahaston 
tulot ja menot, on arvioitava -kutakin varainhoitovuotta varten ja- sisällytettävä 
talousarvioon. 

Talousarvion tulojen ja menojen on mentävä tasan. 

200 artikla 

1. Talousarvion-tulot käsittävät muiden tulojen ohella jäsenvaltioiden maksu
osuudet, jotka vahvistetaan seuraavan jakoperusteen mukaan: 

Belgia 7.9 
Saksa 28 
Ranska 28 
Italia 28 
Luxemburg 0.2 
Alankomaat 7.9 

2. Jäsenvaltioiden maksuosuudet Euroopan sosiaalirahaston menojen peittämi
seksi vahvistetaan kuitenkin seuraavan jakoperusteen mukaan: 

Belgia 8.8 
Saksa 32 
Ranska 32 
Italia 20 
Luxemburg 0.2 
Alankomaat 7 

3. Jakoperusteita voidaan muuttaa neuvoston yksimielisellä päätöksellä. 

201 artikla 

Komissio tutkii edellytyksiä, joilla jäsenvaltioiden 200 artiklassa tarkoitetut mak
suosuudet voitaisiin korvata omin varoin, erityisesti tuloilla yhteisestä tullitarif
iista, sitten kun se on lopullisesti astunut voimaan. 

Komissio tekee tätä tarkoittavia ehdotuksia neuvostolle. 
Kuultuaan näistä ehdotuksista yleiskokouksen mielipiteen voi neuvosto yksi

mielisesti päättää määräyksistä ja ehdottaa ne jäsenvaltioiden hyväksyttäviksi kun
kin perustuslain säännösten mukaisesti. 

202 artikla 

Talousarvioon merkityt menot myönnetään yhtä varainhoitovuotta varten, 
jollei 209 artiklan toteuttamiseksi hyväksytyissä säännöksissä ole toisin määrätty. 

209 artiklan nojalla -vahvistettujen ehtojen mukaisin varauksin voidaan muita 
kuin henkilökuntaa varten varattuja määrärahoja, joita ei ole käytetty varainhoito-
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vuoden päättyessä, siirtää .vain seuraavan varainhoitovuoden aikana. käytettäviksi. 
Määrärahat jaetaan eri lukuihin menojen luonteen tai käyttötarkoituksen mu

kaan, ja mikäli on tarpeellista, ne jaetaan edelleen 209 artiklan toteuttamiseksi hy
väksyttyjen säännösten mukaisesti. 

Yleiskokouksen, neuvoston, komission ja tuomio~stuimen menot merkitään talous
arviossa erikseen tämän estämättä eräiden yhteisten menoerien käsittelemistä eri
tyisessä järjestyksessä. 

203 artikla 

1. Varainhoitovuosi alkaa tammikuun 1 päivänä ja päättyy joulukuun 31 päi
vänä. 

2. Yhteisön jokainen elin suorittaa ennakkoaniion menoistaan. Komissio yhdistää 
nämä arviot alustavaksi talousarvioehdotukseksi. Tähän se liittää lausuntonsa, joka 
voi sisältää edellisestä poikkeavia arvioita. 

Komission tulee alistaa alustava talousarvio ehdotus neuvostolle viimeistään va
rainhoitovuotta edeltävän syyskuun 30 päivänä. 

Aikoessaan poiketa tästä alustavasta ehdotuksesta neuvosto neuvottelee aina 
komission ja tarpeen vaatiessa muiden asianomaisten elinten kanssa. 

3. Neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä talousarvioehdotuksen ja toimittaa 
sen sitten yleiskokoukselle. 

Yleiskokouksen on saatava talousarvioehdotus käsiteltäväkseen viimeistään 
varainhoitovuotta edeltävän lokakuun 31 päivänä. 

Yleiskokouksella on oikeus ehdottaa neuvostolle muutoksia talousarvioehdo
tukseen. 

4. Mikäli yleiskokous on kuukauden kuluessa talousarvioehdotuksen vastaan
ottamisesta ilmoittanut hyväksyvänsä sen tai ei ole ilmoittanut kantaansa neuvos
tolle, talousarvioehdotus katsotaan lopullisesti vahvistetuksi. 

Mikäli yleiskokous on tänä määräaikana ehdottanut muutoksia, talousarvioeh
dotus toimitetaan näin muutettuna neuvostolle. Tämä neuvottelee siitä komission 
ja tarpeen vaatiessa muiden asianomaisten elinten kanssa sekä vahvistaa talous
arvion lopullisesti määräenemmistöllä. 

5. Euroopan sosiaalirahastoon liittyvän talousarvion osan hyväksymisessä paino
tetaan neuvoston jäsenten äänet seuraavasti: 

Belgia 8 
Saksa 32 
Ranska 32 
Italia 20 
Luxemburg 1 
Alankomaat 7 

Päätösten hyväksymiseen tarvitaan vähintään 67 ääntä. 

204 artikla 

Ellei talousarviota ole vielä varainhoitovuoden alussa hyväksytty, void.aan 
menoja suorittaa kuukausittain talousarvion lukua tai muuta alaosastoa kohti 
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209 artiklan toteuttamiseksi hyväksyttyjen säännösten määräysten mukaisesti kah
denteentoista osaan saakka edellisen varainhoitovuoden talousarvion määrärahoista 
edellyttäen, että komission käyttöön näin myönnetyt varat ovat enintään kahdestoista 
osa valmisteltavana olevan talousarvio ehdotuksen määrärahoista . 

. Neuvosto voi määräeIiemmistöllä, ottaen huomioon muut ensimmäisessäkappa
leessa mainitut määräykset, antaa suostumuksensa menoille, jotka ylittävät kahden
nentoista osan. 

Jäsenvaltiot maksavat väliaikaisesti ja edellistä varainhoitovuotta varten hyväk
syttyjen jakoperusteiden ~ukaaD: k~ukausittain tämän artiklan soveltamiseen tar-
vittavat varat. 

205 art"ikla 

Komissio toteuttaa talousarvion 209 artiklan toteuttamiseksi hyväksyttY,jen sään- . 
nösten mukaan ~malla vastuullaan ja myönnettyjen määrärahojen puitteissa. 

Mainituissa säännöksissä määrätään ne erityiset menettelytavat, joiden mukaan 
kukin elin osallistuu omiin menoihinsa. 

Talousarvion puitteissa voi komissio 209 artiklan toteuttamiseksi hyväksyttyjen 
säännösten sisältämin rajoitlik$in ja ehdoin siirtää määrärahoja eri lukujen ja ala
osastojen kesken. 

206 artikla 

Tarkastuskomissio, jonka muodostavat täysin riippumattomat tilintarkastajat 
yhden toimiessa puheenjohtajana, tarkastaa kaikki talousarvion tuloihin ja menoi
hin liittyvät tilit. Neuvo~to vahvistaa yksimielisesti tilintarkastajain lukumäärän. 
Neuvosto nimittää yksimielisellä päätöksellä tilintarkastajat ja tarkastuskomission 
puheenjohtajan viideksi vuodeksi. Heidän palkkionsa vahvistaa neuvosto määrä-
enemmistöllä. ' 

Tositteisiin perustuv~n ja tarpeen vaatiessa itse paikalla tapahtuvan tilin
tarkastuksen tarkoituksena on todeta, että tulot ja menot ovat lain- ja asianmukai
sia, sekä vakuuttua taloudenhoidon kunnollisuudesta. Kunkin varainhoitovuoden 
päätyttyä tarkastuskomissio laatii raportin, jonka hyväksyminen tapahtuu sen jäsen
ten enemmistöllä. 

Komissio alistaa neuvostolle ja yleiskokoukselle vuosittain edellistä varainhoito
vuotta koskevat, talousarvioon liittyvät tilit tarkastuskomission kertomuksen ohella. 
Komissio esittää näille elimille myös taseen, josta käyvät selville yhteisön varat 
ja velat. 

Neuvosto myöntää määräenemmistöllä komissiolle tili- ja vastuuvapauden talous
arvion toteuttamisesta. Se ilmoittaa päätöksestään yleiskokoukselle. 

207 artikla 

Talousarvio laaditaan 209 artiklan toteuttamiseksi hyväksyttY,jen säännösten 
määräysten mukaan sovittua laskentayksikköä käyttäen. 

Jäsenvaltiot suorittavat 200 artiklan 1 kohdan edellyttämät maksuosuutensa yh
teisölle maansa rahana. 

Näistä osuuksista kertyneet, vapaina olevat varat talletetaan jäsenvaltioiden 
valtionrahastoihin tai niiden määräämien elinten huostaan. Talletettuina olevat va-



62 

rat säilyttävät pariarvonsa ensimmäisessä kappaleessa mainittuun laskentayksikköön 
nähden sellaisena, kuin se oli tallettamispäivänä. 

Näiden varojen sijoittamiselle voidaan asettaa ehtoja, joista sovitaan komis~ionja 
asianomaisen jäsenvaltion välillä. 

Säännökset, jotka on hyväksytty 209 artiklan toteuttamiseksi, määrittelevät ne 
tekniset .ehdot, joiden mukaan Euroopan sosiaalirahaston rah.ataloutta hoidetaan. 

208 artikla 

Komis~io voi, edellyttäen että se ilmoittaa asiasta kysymyksessä 'olevien jäsen
valtioiden asianomaisille viranomaisille, muuttaa omia saataviaan jäsenvaltion vå
luutasta toisen jäsenvaltion valuutaksi, mikäli tämä osoittautuu tarpeelliseksi, jotta 
näitä varoja voitaisiin käyttää tämän sopimuksen edellyttämiin' tarkoituksiin. Ko
missio 'välttää mahdollisuuden mukaan ryhtymistä tällaisiin muuttoihin, mikäli se 
omistaa likvidejä tai rahaksi muutettavia saatavia tarvitseminaan valuuttoina. 

Komissio on yhteydessä kuhunkinjäsenvaltioon tämäri valtion määräämän viran
omaisen kautta. Finanssitoimenpiteiden hoitamiseksi komissio voi käyttää apunaan 
asianomaisen jäsenvaltion setelipankkia tai muuta jäsenvaltion hyväksymää raha
laitosta. 

209 artikla 

Neuvosto vahvistaa yksimielisesti komiSSIon ehdotukses~a: 
a) varainhoitoa koskevat säännökset, jotka sisältävät nil!lenomaan menettely

tavat, joita noudattaen talousarvio laaditaan ja toteutetaan sekä tilit tehdään ja 
tarkastetaan,' . ' 

b) menettelytavat ja järjestyksen, joita käyttäen jäsenvaltioiden osuudet on 
saatettava komission käyttöön, 

c) maksun määrääjien ja tilinpitäjien vastuuta koskevat määräykset ja val
vonnan. 



Kuudes osa. ""Yleisjä ja l?ppurn~äräyks~"ä" 
- " 

210 artikla 

Yhteisö on oikeushenkilö. 

211 artikla """ 

Yhteisöllä on jokaisessa jäsenvaltiossa laajin mahdollinen oikeuskelpoisuus, mitä 
tämän valtion lainsäädäntö tunnustaa oikeushenkilöille; se voi erityisesti hankkia 
tai luovuttaa kii~teätä ja irtainta "omaisuutta s~kä esiintyä oikeudessa. Tässä tar
koituksessa sitä edustaa komissio~ 

212 artikla 

Neuvosto" vahvistaa yhteistyössä komission kanssa ja kuultuaan muiden asian
omaisten elinten" mielipiteen yksimielisesti virkamiesten ohjes"äännön" ja muiden 
yhteisön palveluksessa olevien palvelussuhteen ehdot. 

Neljännen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta voi neuvosto 
määräenemmistöllä muuttaa ohjesääntöä ja palvelussuhteen ehtoja komission ehdo
tuksesta ja kuultuaan muiden asian~~aisten elinten mielipiteen. 

213 artikla 

Komissio voi täyttääkseen saamansa tehtävät hankkia kaikki "tarvittavat tiedot 
ja tarkistaa ne niissä puitteissa ja sellaisin ehdoin, kuin neuvosto tämän sopimuksen 
maäräystenmukaisesti vahvistaa. 

214 artikla 

Yhteisön elinten jäsenet, komiteoiden jäsenet ja virkamiehet sekä muut yhteisön 
palveluksessa olevat eivät saa, senkään jälkeen kun heidän toimikautensa on päätty
nyt, paljastaa tietoja, j"otka luo~teeltaan ovat ammattisalaisuuden alaisia, erityisesti 
tietoja yrityksistä ja niiden kaupallisista suhteista tai tuotannon kustannustekijöistä. 

215 artikla 

Yhteisön sopimukseen perustuva vastuu määräytyy sen lain mukaan, jota pu-
heena olevaan sopimukseen on sovellettava. " 

Sopimukseen perustumattomaan vastuuseen nähden yhteisö korvaa elimiensä tai 
palveluksessaan olevien henkilöiden virkatehtäviään suorittaessaan aiheuttaman 
vahingon niiden yleisten periaatteiden mukaan, jotka ovat jäsenvaltioiden oikeus
järjestyksille yhteisiä. 
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Yhteisön palveluksessa olevien henkilökohtainen vas~uu yhteisöön nähden mää
räytyy heidän ohjesääntönsä tai palvelussuhteensa ehtojen mukaan. 

216artikla 

Jäsenvaltioiden hallitukset päättävät yhteisymmärryksessä keskenään yhteisön 
elinten sijaintipaikasta. ' 

217 artikla 

Neuvosto päättää yksimielisesti yhteisön elinten kielikysymyksen järjestelystä, 
kuitenkin niin, ettei se vaikuta tuomioistuimen työjärjestykseen. 

218 artikla 

Yhteisö nauttii jäsenvaltioiden alueilla tehtäviensä täyttämiseksi tarvittavaa 
koskemattomuutta ja erivapauksia erillisessä pöytäkirjassa määrätyin ehdoin. 

219 artikla 

Jäsenvaltiot sitoutuvat selvittämään tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista 
koskevat riitaisuudet vain sen edellyttämällä tavalla. 

220 artikla 

Jäsenvaltiot aloittavat keskenään tarpeen vaatiessa neuvottelut varmistaakseen 
kansalaisilleen 

- henkilökohtaisen suojelun sekä lainkäytön ja lainturvan nautinnan niiden 
edellytysten mukaisesti, jotka kukin valtio myöntää omille kansalaisilleen, 

- kaksinkertaisen verotuksen poistamisen yhteisön piirissä, 
- yhtiöiden vastavuoroisen tunnustamisen 58 artiklan 2 kappaleen tarkoitta-

malla tavalla, oikeushenkilön luonteen säilyttämisen kotipaikan siirtyessä maasta 
toiseen ja mahdollisuuden sellaisten yhtiöiden yhteensulautumiseen, jotka ovat eri 
jäsenvaltioiden lainsäädönnön alaisia, 

- tuomioistuinten päätöksien ja välitystuomioiden vastavuoroista tunnustamista 
ja täytäntöönpanoa koskevien muodollisuuksien yksinkertaistamisen. 

221 artikla 

Muita tämän sopimuksen määräyksiä loukkaamatta jäsenvaltiot myöntävät 
kolmen vuoden kuluessa sen voimaantulosta kansallisen kohtelun toisten jäsenval
tioiden kansalaisille 58 artiklan edellyttämien yhtiöiden osakepääomaan osallistu
misessa. 

222 artikla 

Tämä sopimus ei millään tavoin puutu jäsenvaltioissa voimassa olevaan omai
suutta koskevaan järjestelmään. 
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223 artikla 

1. Tämän sopimuksen määräykset eivät ole seuraavia sääntöjä vastaan:· 
<3.) jäsenvaltio ei ole velvollinen antamaan tietoja, joiden paljastaminen olisi sen 

mielestä sen oleellisten turvallisuusetujen vastaista, -
... b) jokainen jäsenvaltio voi· ryhtyä toimiin, jotka sen mielestä ovat tarpeelliset 

sen oleellisten turvallisuusetujen suojelemiseksi ja jotka koskevat aseiden, ammus
ten ja sotatarvikkeiden tuotantoa tai niiden kauppaa; nämä toimenpiteet eivät 
kuitenkaan saa haitata yhteismarkkinoiden piirissä sellaisten tuotteiden kilpailu
edellytyksiä, joita ei nimenomaan ole tarkoitettu sotilaalliseen käyttöön.· 

2. Ensimmäisen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta vahvistaa 
neuvosto yksimielisesti niiden tavaroiden . luettelon, joihin 1 b kohtaa sovelletaan. 

3. Neuvosto voi yksimielisesti muuttaa tätä luetteloa komission ehdotuksesta. 

224 ar'tikla 

. Jäsenvaltiot neuvottelevat keskenään yhteisesti täytäntöön pantavista toimista 
estääks~en sen, että yhteismarkkinoiden toiminnalle aiheutuisi haitt.aa to~mien 
johdosta, joihin jäsenvaltion ehkä on ryhdyttävä yleistä järjestystä koskevien 
vakavien sisäisten häiriöiden sattuessa, sodan syttyessä tai vakavan kansain
väii~~n jännityksen vuoksi, johon sisältyy sodan~hka, tai täyttääkseen v~lvollisuu
ten~a~ joihi~ se on sitoutunut rauhan ja kånsainvälisen turvallisuuden säilyttämiseksi. 

225 artikla 

Mikäli toimenpiteet 223 ja 224 artiklassa :mainituissa tapauksissa aiheuttavat 
vinoutumista yhteismarkkinoiden kilpailuedellytyksissä, tutkii komissio yhdessä 
asianomaisen valtion kanssa ehtoja, joilla nämä toimenpiteet voidaan sopeuttaa tällä 
sopimuksella vahvistettuihin määräyksiin. 

Komissio taijäsenvaltio voi, poikkeamalla 169 ja 170 artiklan edellyttämästä me
nettelystä, 'vedota suoraan tuomioistuimeen, mikäli sen mielestä toinen jäsenvaltio 
käyttää väärin 223 ja 224 artiklan edellyttämiä valtuuksia. Tuomioistuin ratkaisee 
asian salaisessa istunnossa. 

226 artikla 

1. Siirtymäkauden aikana voi jäsenvaltio sellaisten vaikeuksien ilmaantuessa, 
jotka kohtaavat jotakin talouden alaa vakavalla tavalla ja .todennäköisesti pysyvästi 
tai jotka voivat huomattavasti heikentää jonkin alueen taloudellista tilaa, anoa lupaa 
ryhtyä suojelutoimenpiteisiin palauttaakseen tilanteen ennalleen ja sopeuttaakseen 
kysymyksessä olevan talouden alan yhteismarkkinoiden talouteen. 

2. Komissio päättää asianomaisen valtion pyynnöstä viipymättä 'kiireellisessä 
järjestyksessä käsityksensä mukaan tarpeellisista suojelutoimenpiteistä ja vahvistaa 
samalla niiden soveltamisehdot ja yksityiskohdat. 

3. 2 kohdan nojalla sallitut toimenpiteet voivat poiketa tämän sopimuksen 
määräyksistä siinä määrin ja niin kauan, kuin se on ehdottoman tarpeellista 1 koh
dassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Etusija on annettava sellaisille toi
menpiteille, jotka vähiten häiritsevät yhteismarkkinoiden toimintaa .. 

lO 



227 artik~a 

1. Tätä ~opimusta sovelletaan Belgian kun!:p.gaskunta<\.Il, Saksan liittotasaval
taan~ Ranskan tas~valtaan, Italian tasavaltaan, . Luxemburgin suurherttuakuntaan 
ja Alankomaiden kuningaskuntaan . 

. 2~ Alg~riaan ja Ranskan merentakaisiin departementteihin on tämänsopimuk
sen voimaantulosta lukien sovellettava sopimuksen erityisiä ja yleisiä ~ääräyksiä 

- v.apaasta tavaraliikkeestä, 
.. - maataloudesta, l,*uun ottamatta 40 artiklan 4 kohtaa, 

- palvelusten vapauttamisesta, 
~ kilpailusäännöistä, 
- 108, 109 ja 226 artiklassa edellytetyistä suojelutoimenpiteistä ja 
--::- elimistä. 
Tämän sopimuksen muiden määräysten soveltamisehdot päättää neuvosto yksi

mielisesti komission ehdotuksesta kahden ~oden kuluessa sopimuksen voimaan-
tulosta. . 

. Yhteisön elimet huolehtivat tämän sopimuksen edellyttämien menettelytapojen 
puitteissa, erityisesti huomioon ottaen sen 226 artiklan, näiden alueiden taloudelli
sesta ja sosiaalisesta kehityksestä. 

3. Tämän sopimuksen IV liitteessä mainittuihin merentakaisnn maihin ja aluei
siin on sovellettava erityistä assosioitumisjärjestelmää, joka on vahvistettu tämän 
sopimuksen neljännessä osaSsa. 

4. Tätä sopimusta sovelletaan Euroopan alueisiin, joiden ulkonaisista suhteista 
jäsenvaltio vastaa. 

228 artikla 

1. Milloin tämä sopimus edellyttää sopimusten tekoa yhteisön sekä yhden t.ai 
useamman valtion tai kansainvälisen järjestön kesken, hoitaa komissio tällaist~n 
sopimusten neuvottelut. Sopimuksista päättää neuvosto ottamalla huomioon val
tuudet, jotka komissiolle on myönnetty tällä ~lalla, kuultuaan yleiskokousta kaikissa 
tapauksissa, joissa tämä sopimus sitä edellyttää. 

Neuvosto, komissio tai jäsenvaltio voi ennakolta hankkia tuomioistuimen hyväk
symisen siihen, että ajateltu sopimus on sopusoinnussa tämän sopimuksen määräysten 
kanssa. Jos tuomioistuimen käsitys on kielteinen, voi sopimus tulla voimaan vain 236 
artiklan edellyttämällä tavalla kulloinkin kysymykseen tulevan tapauksen mukaisesti. 

2. Edellä mainituin edellytyksin tehdyt sopimukset velvoittavat yhteisön elimiä 
ja jäsenvaltioita. 

229 artikla 

Komissio ylläpitää tarkoituksenmukaista yhteyttä Yhdistyneisiin Kansakuntiin, 
sen erikoisjärjestöihin ja tulleja ja kauppaa koskevan yleis sopimuksen järjestöön. 

Se ylläpitää sitä paitsi sopivalla tavalla yhteyttä kaikkiin kansainvälisiin järjes
töihin. 

230 artikla 

Yhteisö ryhtyy tarkoituksenmukaiseen yhteistyöhön Euroopan neuvoston kanssa. 
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23 1. a.r t ikI a 

Yhteisö ryhtyy' Euroopan taloudellis~I1.yhteistyöjärjestön kahssa lähseiseen yhteis
'työhön, jonka yksityiskohdat sovitaan' yhteisesti. .. 

. ". '~:':, . 
232 artikla 

1. Tämä sopimus ei muuta Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista koske
van sopimuksen määräyksiä, erityi~esti ~itä tulee jäsenvaltioiden oikeuksiin ja vel
vollisuuksiin, rrtainitun yhteisön elinten toimivaltaan ja sopimuksen sisältämiin yh
teisten' hiili- ja teräsmarkkinain toimintaa sääte1eviin määräyksiin . 

. 2. Tämä sopimus ei loUkkaa Euroopan atomiyhteisön perustamista koskevan 
sopimuksen määräyksiä. 

233 art'ikla . '. 

Tämä sopimus ei ole ristiriidassa Belgian ja Luxemburgin sekä Belgian, Luxem
burgin ja Alankomaiden kesken tehtyjen alueellisten liittojen olemassaolon ja toteut
tamisen kanssa, siinä määrin kuin näiden liittojen päämääriä ei saavuteta tätä sopi
musta soveltamalla. 

23'4 artikla 

Niihin oikeuksiin ja velvoituksiin, jotka johtuvat sopimuksista, jotka on tehty 
ennen tämän sopimuksen voimaantuloa toisaalta yhden ta~ useamman jäsenvaltion 
ja toisaalta yhden tai useamman ulkopuolisen valtion välillä, eivät tämän sopimuk
sen. määräykset kajoa. 

Siinä määrin kui~ tällaiset sopimukset eivät ole sO.Pusolnnussa täD;län sopimuksen 
kanssa, asianomainen jäsenvaltio tai jäsenvaltiot käyttävät kaikkia sopivia keinoja 
poistaakseen todetut ristiriitaisuudet. Jäsenvaltiot antavat tarpeen vaatiessa toisilleen 
apua tässä tarkoituksessa ja omaksuvat yhteisen kannan, milloin se osoittautuu asian
mukaiseksi. 

Soveltaessaan 1 kappaleessa mainittuja sopimuksia jäsenvaltiot ottavat huomioon 
sen seikan, että jäsenvaltioiden tässä sopimuksessa myöntämät edut ovat yhteisön 
perustamisen oleellinen osa ja sen vuoksi liittyvät erottamattomasti yhteisten elinten 
luomiseen, toimintavaltuuksien siirtämiseen niille ja samojen etujen myöntämiseen 
kaikkien muiden jäsenvaltioiden taholta. 

235 artikla 

Mikäli jokin toimenpide yhteisön taholta osoittautuu tarpeelliseksi yhteismark
kinoiden toiminnassa jonkin yhteisön tavoitteen saavuttamiseksi ja ellei tässä sopi
muksessa edellytetä valtuuksia tällaista toimintaa varten, neuvosto päättää yksimie
lisesti komission ehdotuksesta ja kuultuaan yleiskokouksen mielipiteen asianmukai
sista määräyksistä. 

236 artikla 

Jokaisen jäsenvaltion hallitus tai komissio voi esittää neuvostolle ehdotuksia 
tämän sopimuksen muuttamiseksi. 
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Mikäli neuvosto kuultuaan yleiskokouksen ja tarpeen vaatiessa komission mieli
piteen puoltaa kantan~an jäsenvaltioiden hallitus~en edustajien konferenssin ko
koontiunista~' k~tsuu; neuvoston puheenjohtaja sen koolle päättä~ään yhteisesti 
tähän sopimukseen tehtävistä muutoksista. '.' . . ... 

Muutokset tulevat voimaan sen jälkeen, kun kaikki jäsenvaltiot ovat ne perustus
lakinsa määräysten mukaisesti ratifioineet. 

237 artikla 

Jokainen Euroopan valtio voi anoa pääsyä yhteisöIl: jäseneksi. Se osoittaa ano
muksensa neuvostolle, joka tekee päätöksensä yksimielisesti han~ttuaan komission 
lausunnon. 

Jäseneksi hyväksymisen ehdot ja tähän sopimukseen sen johdosta tehtävät muu
tokset sovitaan jäsenvaltioiden ja anomuksen esittäneen valtion kesken. Tätä koskeva 
sopimus on kaikkien sopimusvaltioiden ratifioitava perustuslakinsa mukaisesti. 

238 artikla 

Yhteisö voi teh~ä ulkopuolisen valtion, valtioliittymän tai kansainvälisen järjestön 
kanssa assosioitumissopimuksia, joissa määrätään molemminpuolisista oikeuksista ja 
velvoituksista; yhteisistä toimenpiteistä ja erityisistä menettelytavoista. 

Nämä sopimukset solmii neuvosto yksimielisellä päätöksellään yleiskokouk
sen mielipiteen . kuultuaan. 

Mikäli nämä sopimukset edellyttävät muutoksia tähän sopimukseen, ne on ensin 
hyväksyttävä'236 artiklaSsa edellytetyn menettelyn mukaisesti. 

239 artikla 

Jäsenvaltioiden yhteisymmärryksessä tähän sopimukseen liittämät pöytäkirjat 
ovat sen olennaisia osia. 

240 artikla 

T~mä sopimus on tehty määräämättömäksi ajaksi. 

Elinten perustaminen 

241 artikla 

Neuvosto kokoontuu kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta 
lukien. 

242 artikla 

.. Neuvosto ·;ryhryy·.kaikkiin asianmukaisiin toimenpitGisiin perustaakseen kolmen 
kuukauden kuluessa ensimmäisestä kokouksestaan talous- ja sosiaalikomitean. 
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-243 artikla 

Yleiskokous kokoontuu kahden kuukauden kuluessa neuvoston ensimmäisestä 
kokouksesta ja neuvoston:-puheenjohtajan kokoonkutsurnana valitakseen toimihen
kilönsä ja laatiakseen työjärJestyksensä. Ennen toimihenkilöiden valitsemista johtaa 
puhetta vanhin jäsenistä. 

244 artikla 

Tuomioistuin aloittaa toimintansa jäsentensä nimityksen tapahduttua. Ensimmäi
sen puheenjohtajan valinta tapahtuu kolmeksi vuodeksi samalla tavoin kuin jäsenten. 

Tuomioistuin vahvistaa:-menettelytapajärjestyksensä kolmen kuukauden kuluessa 
toimintansa aloittamisesta;' . 

Tuomioistuiineen ei, voida vedota, ennen kuin_sen menettelytapa järjestys on jul
kaistu. Valituksentekomääräajat alkavat vasta tästä ajankohdasta. 

Tuomioistuimen puheenjohtaja käyttää hänelle tämän sopimuksenn?jalla kuulu
vaa toimivaltaa nimityksestään lukien. 

2-45 a r ti k 1 a 

Komissio aloittaa toimintansa ja ottaa vastaan sille tämän sopimuksen mukaan 
uskotut tehtävät heti, kun sen jäsenet on nimitetty. 

Aloittaessaan toimintansa komissio panee alulle tutkimukset ja järjestää yhteydet, 
jotka ovat tarpeen yleiskatsauksen laatimiseksi yhteisön taloudellisesta tilasta. 

246 artikla 

1. Ensimmäinen varainhoitovuosi alkaa tämän sopimuksen tullessa voimaan ja 
päättyy seuraavan joulukuun 31 päivänä. Mikäli sopimus tulee voimaan vuoden 
jälkipuoliskolla, päättyy ensimmäinen varainhoitovuosi kuitenkin sopimuksen voi
maantuloa seuraavan vuoden joulukuun 31 päivänä. 

2. Jäsenvaltiot maksavat yhteisölle korottomia ennakkoja, siksi kunnes ensim
mäisen varainhoitovuoden talousarvio on vahvistettu, ja ne vähennetään talousarvion 
toteuttamiseksi suoritettavista maksuosuuksista. 

3. Jokainen elin ottaa tarvittavan henkilökunnan ja tekee sen kanssa ajaltaan 
rajoitettuja työsopimuksia, siksi kunnes virkamiesten ohjesääntö ja muiden yhteisön 
palveluksessa olevien työehdot on 212 artiklan mukaan vahvistettu. 

Jokainen elin tutkii neuvoston kanssa toimien lukumäärää, palkkaustajajakaan
tumista koskevat kysymykset. 

Loppumääräyksiä 

247 artikla 

Korkeat sopimuspuolet ratifioivat tämän sopimuksen perustuslakiensa määrä ys
ten mukaisesti. Ratifioimiskirjat talletetaan Italian tasavallan hallituksen huostaan. 
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Tämä sopimus tulee voimaan 'viimeisen -allekitjoittajavaltion ratifioimiskirjan 
tallettamista seur~avan ku~auden ensimmäiseI}ä p~ivänä. !y.f,ikäli tämä ,tallettaminen 
tapahtuu vähemmän kuin yiisitoist"l- päivää ennen:seuraavan kuukauden alku~, sopi
muksen voimaantulo kuitenkin ly~~äntyy toisen kuukauden ensim:rp..äiseen päivään 
tallettamisesta lukien. 

24-8- a r t iki å 

Tämä sopimus, jo~a: on tehty yhtenä ainoana saksan-, ranskail-, italian- ja hol
lanninkielisenä kappaleena, jokaisen tekstin' ollessa yhtä todistusvoimainen, tallete
taan Italian tasavallan hallituksen huostaan, joka lähettää siitä oikeiksi fådistetut 
jäljennökset jokaisen muun allekirjoittajavaltion hallitukselle. 

Tämän vakuudeksi seuraavat valtuutetut ovat allekirjoittaneet -tämän' sopi
muksen. 

Tehty Roomassa maaliskuun 25 päivänä 1957. 

(Allekirjoitukset) 



I. Luettelot 

1 LIITE 

Sopimuksen 19 ja 20 artiklassa mainitut A-G luettelot 

A luettelo 

Luettelo tulli nimikkeistä, joissa artimeettista keskiarvoa laskettaessa on otettava 
huomioon 3 sarakkeessa luetellut tullit 

-1-
Brysselin 
nimikkeistön 
nimikenumero 

-2-

Tavara 

-3-
Ranskan 

osalta huomioon 
otettava tulli (%) 

ex 15.10 Raffinoinnissa saadut happamat öljyt 
15.11- -Glyseroli, glyserolivesi ja -lipeä: 

-raa'at 

18 

6 
10 - puhdistetut 

19.04 Tapioka, saago; peruna- tai muusta tärkkelyksestä valmistetut 
tapiokan tai saagon korvikkeet 45 

ex 28.28 Vanadiinipentoksidi 15 
ex 28.37 Dinatriumsulfiitti 20 
ex: 28.52 Cerium kloridi; cerium sulfaafti 
ex 29.01 Aromaattiset hiilivedyt: 

20 

- ksyleenit: 
- isomeeriseokset 20 
- ortoksyleeni, metaksyleeni, paraksyleeni 25 

- monomeerinen styreeni (styroli) 20 
- isopropyylibenseeni (kumeeni) 25 

ex 29.02 Dikloorimetaani 20 
Monomeerinen vinylideenikloridi 25 

ex 29.03 Paratolueeni-sulfonyylikloridi 15 
ex 29.15 Dimetyylitereftalaatti 30 
ex 29.22 Etyleenidiamiini ja sen suolat- 20 
ex 29.23 Sykliset aminoaldehydit, sykliset aminoketonit ja aminokinonit; 

niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, niiden 
suolat ja esterit 25 

ex 29.25 Homoveratryyliamiini 25 
29.28 Diatso-, atso- ja atsoksiyhdisteet 25-
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ex 29.31 Diklooribensyylidisulfidi 25 
ex 29.44 Antibioottiset aineet, muut kuin penisilliini, streptomysiini, kloori

amfenikoli, niiden suolat ja klooritetrasykliini (aureomysiini) 15 
ex 30.02 Suu- ja sorkkatautirokotusaineet sekä mikrobiviljelmät niiden val

mistusta varten; antiseerumit ja rokotusaineet sikaruttoa 
vastaan 15 

ex 30.03 Sarkomysiini 18 
ex 3l.02 Typpilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset, sekoitetu.t 20 
ex 3l.03 Fosfaattilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset: 

- yksinkertaiset: 
- superfostaatit: 

- luusta 10 
- muut 12 

- sekoitetut . 7 
ex 3l.04 KaIilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset, sekoitetut .. 7 
ex 3l.05 Muutlannoitteet, myös seka- ja täysIannoitteet: 

ex 

ex 

ex 
ex 

ex 
ex 

ex 

ex 

32.07 

37.02 

39.02 
39.03 

39.06 
48.01 

48.04 
,; : .. 

48.05 

48.07 

- fosforinitraatit ja kaliumammoniumfosfaatit 10 

- muut, ei kuitenkaan liuotetut orgaaniset lannoitteet, '. '·7 
Lannoitteet tabletteina, pastilleina tai niiden kaltaiseen muotoon 

valmistettuina tai enintään 10 kg brutto painavissa pakkauk
sissa 

Hienoksi murskattu luonnon magnetiitti, jollaista käytediän: pig
menttinä, yksinomaan hiilen pesuun tarkoitettu 

Rullafilmit, valonherkät, valottamattomat, lävistetyt: 
- positiivisia yksivärikuvia varten, tuotuina kolme erikseen 
käytettäväksi soveltumatonta yksikköä käsittävissä pakkauk
sissa, monivärifilmin pohjaksi tarkoitetut 
- monivärikuvia varten, pituus yli 100 m 

Polyvinylideenikloridi; butyraali levyinä 
. Selluloosaesterit, ei kuitenkaan nitraatitja asetaatit 

Muovit, selluloosaestereihin (ei kuitenkaan nitraatteihin eikä 
asetaatteihin) perustuvat 

Muovit, selluloosaeettereihin' tai muihin. selluloosan kemiallisiin 
johdannaisiin perustuvat 

Algiinihappo sekä sen·suolatja .. esterit, kuivassa muodossa 
Paperija pahvi, koneellisesti valmistetut: 

- voimapaperija voimapahvi 
- muut, yhtäjaksoisesti kahdesta tai useammasta kerroksesta 

valmistetut, sisäkerros voimapaperia 
Kerrostettu paperija pahvi (valmistettu liimaamalla yhteen pape':' 
rikerroksia), pintapeitteetön ja kyllästämätön, myös sisältä vahvis-

tettu, rullina tai arkkeina . 
Aallotettu paperija pahvi 
Voimapaperija voimapahvi, rypytetty tai laskostettu 
Voimapaperija voimapahvi, liima-aineellasivelty . 

15 

25 

20 
20 
30 
20 

15 

30 
20 

25 

25 

25 
25 
25 
25 
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ex 51.01 Lanka katkomattomista muuntokuiduista, yksisäikeinen, kiertämä-
tön tai vähemmän kuin 400 kertaan kierretty 20 

ex 55.05 Puuvillalanka, kerran kerrattu, muu kuin fantasialanka, valkai
sematon, pituus yksisäikeisenä lankana mitattuna vähintään 
337.500 mfkg 20 

ex 57.07 Kookoslanka 
ex 58.01 Matot, solmitut, silkkiä, shappesiIkkiä, synteettistä tekokuitua, 

nim. 52.01 kuuluvaa lankaa, metallilankaa, villaa tai hie
noa eläimenkarvaa 

ex 59.04 Kookoslanka, kerran kerrattu 
ex 71.04 Timanttipölyja -jauhe 
ex 84.10 Pumpunkammiot ruostumattomasta teräksestä, kevytmetallista tai 

sen seoksista valmistetut, lentokoneiden mäntämoottoreissa 

18 

80 
18 
10 

käytettävät 15 

ex 84.11 Pumpun- ja kompressorinkammiot ruostumattomasta teräksestä,. 
kevytmetallista tai sen seoksista valmistetut, lentokoneiden 
mäntämoottoreissa käytettävät 15 

ex 84.37 Koneet tyllin ja pitsin valmistusta varten 10 
Koruompelukoneet, muut kuin reikäompelukoneet 10 

ex 84.38 Tyllin ja pitsin valmistukseen käytettävien koneiden apukoneet 
ja -laitteet: 

- puolakelkankäyttölaitteet 10 
- jacquar~koneet 18 

Koruompelukoneiden apulwneetja -laitteet: 
- automaatit 
- kortinrei'ityslaitteet, kortinjäljennöslaitteet, . puolankää-

18 

mimislaitteet 10 

Tyllin-, ja pitsinvalmistuskoneiden sekä niiden apukoneiden ja 
-laitteiden osat ja tarvikkeet: 

- laakakoneiden puolakelkat, puolat, kammat, ohjaimet ja 
kammansäleet sekä pyörökoneiden luhat (niiden levyt ja 
terät) ja täydelliset puolat sekä luhien ja puolien osat 10 

Koruompelukoneiden sekä niiden apukoneiden ja -laitteiden osat 
ja tarvikkeet 
- sukkulat, sukkulalaatikot, myös niiden levyt; pidikkeet 10 

ex 84.59 Koneet ja laitteet sähköjohtimien ja eristys- tai suojanauhojen 
. kelaukseen sähkökäämien valmistusta varten 23 

. Lentokoneide~ suora:- ja väli~yskäynnistyslaitteet 
ex 84.63 Lentokoneiden mäntämoottorien kampiakselit 
ex 85.08 Lentokoneiden käynnistysmoottorii 

Sytytysrnagneetot, myös lentokoneiden dynamomagneetot 
88.01 Ilmapallotja -laivat 

ex 88.03 Ilmapallojenja -laivojen osat 
88.04 Laskuvarjot sekä niiden osat ja tarvikkeet 

25 
10 
20 
~5 

25 
25 
12 
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88~05 Katapultit jå niiden kaltaiset lentokoneiden lähetyslaitteet; niiden 
osat 15 

. ~aikalliset lennonharjoituslaitteet ja niiden osat 20 
ex 90.14. Lentosuunnistuskojeet ja -laitteet 18 
ex 92.10 Pianojen mekanismit ja koskettimistot, vähintään 85 säveltä 

käsittävät 30 

B luettelo 

Luettelo tullinimikkeistä, joiden tulli yhteistullitariffissa saa olla enintään 3 % 

-1-
Brysselin 
nimikkeistön 
nimikenumero 

5 ryhmä 
05.01 
05.02 
05.03 
05.05 
05.06 

-2-
Tavara 

ex 05.07 Höyhenet, höyhen- tai untuvapeitteiset linnun nahat ja muut osat, 
valmistamattomat (muut ;kuin valmistamattomat pehmuste
höyhenet ja untuvat) 

05.09-05.12 
ex 05.13 Valmistamattomat pesusienet, eläinalkuperää 
13 ryhmä 

13.01 
13.02 

14 ryhmä 
14.01-14.05 

25 ryhmä 
25.02 

ex 25.04 Luonnongrafiitti, ei vähittäismyyntipakkauksissa 
25.05 
25.06 

ex 25.07 Savi (muu kuin kaoliini), ei kuitenkaan nimikkeeseen 68.07 kuuluva 
paisutettu savi, andalusiitti ja kyaniitti, myös poltetut; mulliitti; 
shamotti- ja dinasmaa 

ex 25.08 Liitu, ei vähittäismyyntipakkauksissa 
ex 25.09 Maavärit, polttamattomat ja keskenään sekoittamattomat; kiillepitoiset 

luonnon rautaoksidit 
25.10 
25.11 



ex 25.12 

ex 25.13 

25.14 
ex 25.17 

ex 25.18 

25.20 
25.21 
25.24 
25.25 
25.26 

ex 25.27 

25.28 
25.29 
25.31 
25.32 

26 ryhmä 
ex 26.01 

26.02 

75 

Piimaa, piipitoinen fossiilijauho ja:' niiden' kältaiset piipitdiset maalajit 
(esim. kiselguuri, trippeli ja diatomiitti), joiden näennäineri omi: 
naispaino on enintään 1, myös poltetut, ei vähittäismyyntipakl~auk-
sissa 

Hohkakivi, smirkeli, luonnon korundi ja muut luonnon hioma-aineet, 
ei vähittäismyyntipakkauksissa 

Piikivi; murskattu tai rouhittu kivi, sepeli, tervasepeli, pikkukivi ja 
sora, jollaisia tavallisesti käytetään maantien kivettämiseen, rauta
tien rakentamiseen tai muuten täytekivenä tai betonitöissä; mukul~
kivi· 

Dolomiitti, myös karkeasti lohkottu tai karkeasti hakattu tai sahattu 
suorakulmaisiksi kappaleiksi, mutta ei enempää v~lmisteit:U' 

Luonnon steatiitti, myös karkeasti lohkottu tai karkeasti håkattu tai 
sahattu suorakulmaisiksi kappaleiksi; talkki, ei kuitenkaan enin
tään 1 kg netto painavissa pakkauksissa 

' .. ';, 

Malmit ja malmirikasteet, ei kuitenkaan lyijy- ja sinkkimalmit eivätkä 
Euroopan hiili- ja teräsyhteisön piiriin kuuluvat tuotteet; rikki
kiisu ja muut luonnon rauta'sulfidit, påsutetut' j • 

ex 26.03 Tuhkajajätteet (muut kuinraudari tai teräksen' valmistuksessa syntyvät), 
metalleja tai nietalliyhdisteitä, ei kuitenkaan sinkkiä, sisältävät 

26.04 
27 ryhmä 

27.03 
ex 27.04 Koksi ja puolikoksi kivihiilestä, elektrodien valmistukseen~ sekä turve

koksi 
27.05 
27.05 bis 
27.06 

ex 27.13 Otsokeriitti, ruskohiilivaha ja turvevaha, raa'at 
27.15 
27.17 

31 ryhmä 
3l.01 



76 

ex 31.02 Luonnon natriumnitraatti 
40 ryhmä 

40.01 
40.03 
40.04 

41 ryhmä 
41.09 

43 ryhmä 
43.01 

44 ryhmä 
44.01 

47 ryhmä 
47.02 

50 ryhmä 
50.01 

53 ryhmä 
53.01 
53.02 
53.03 
53.05 

55 ryhmä 
ex 55.02 Puuvillalinterit, muut kuin valmistamattomat 

55.04-
57 ryhmä 

57.04-
63 ryhmä 

63.02 
70 ryhmä 
ex 70.01 Lasimurskaja muut lasinjätteet 
71 ryhmä 
ex 71.01' Luonnonhelmet, valmistamattomat 
ex 71.02 Jalo- ja puolijalokivet,. valmistamattomat 

71.04 
71.11 

77 ryhmä 
ex 77.04 Beryllium, valmistamaton 



77 

C .luettelo 

Luettelo tu:l1inimikkeistä, joiden tulli yhteistullitariffissa saa olla enintään 10 %. 

-l~ 

Brysselin 
nimikkeistön 
nimikenumero 

-2-
Tavara 

5 ryhmä 
ex 05.07 Höyhenet, höyhen- tai untuvapeitteiset linnun nahat ja muut osat, 

muut kuip. valmistamattomat 
05.14 

13 ryhmä 
ex 13.03 Kasvimehutja -uutteet; agar-agar ja muut kasviaineista saadut luonnon 

kasvilimat ja paksunnosaineet (ei kuitenkaan pektiini) 
15 ryhmä 
ex 15.04 Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt, myös raffinoidut (ei kuitenkaan 

valasöljy) 
15.05 
15.06 
15.09 
15.11 
15.14 

25 ryhmä 
ex 25.09 
ex 25.15 

Maavärit, poItetut tai keskenään sekoitetut 
Marmori, travertiinija muu muistomerkki- ja rakennuskalkkikivi, jonka 

näennäinenominaispaino on vähintään 2.5, sekä alabasteri, ei 
enempää valmistettu kuin sahattu suorakulmaisiksi enintään 25 cm 
paksuiksi kappaleiksi 

ex 25.16 Graniitti, porfyyri, basaItti, hiekkakivi ja muu muistomerkki- ja raken
nuskivi, ei: enempää valmistettu kuin sahattu suorakulmaisiksi 
enintään 25 cm paksuiksi kappaleiksi 

ex 25.17 Nimikkeisiin 25.15 ja 25.16 kuuluvista kivilajeista saatu rouhe, sirut 
jajauhe 

ex 25.18 Poltettu dolomiitti; dolomiittisullomassa (myös tervadolomiitti) 
25.22 
25.23 

27 ryhmä 
ex 27.07 Öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiilitervan tislaustuotteet sekä 

muut tämän ryhmän 2. huomautuksessa mainitut öljyt ja tuotteet, 
ei kuitenkaan fenolit, kresolit eikä ksylenolit 

27.08 
ex 27.13 Otsokeriitti, ruskohiilivahaja turvevaha, muut kuin raa'at 
ex 27.14 Maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatu

jen öljyjen jätetuotteet, ei kuitenkaan maaöljykoksi 
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27.16 
30 ryhmä 
ex 30.01 Organoterapeuttiset rauhaset ja muut elimet, kuivatut, myös jauhetut 
32 ryhmä' '. . . ., .-

ex 32.01 Parkitusuutteet kasviaineista, ei kuitenkaan mimoosa- eikä kebratsho
uute 

32.02 
32.03 
32.04 

33 ryhmä. ,; .. , 
ex 33.01 Haihtuvat öljyt (myös terpeenittöm~t), nestemäis~t tai jähmeät, ei 

kuitenkaan citrus-hedelmien haihtuvat öljyt; resinoidit 
33.02 
33.03 
33.04 

38 ryhmä 
38"01. 
38.02 
38.04 
38.05 
38.06 

ex 38.07 Tärpättiöljy; raaka sulfaattitärpätti; raaka dipenteeni 
38.08 
38.10 

40 ryhmä 
40.05 

ex 40.07 Tekstiiliainelanka, kyllästetty tai päällystetty vulkanoidulla kautsulla 
40.15 

41 ryhmä 
41.02 

ex 41.03 Lampaan- ja karitsannahka, muokattu parkitsemisen jälkeen 
ex 41.04 Vuohen- ja vohlannahka, muokattu parkitsemisen jälkeen 

41.05 
41.06 
41.07 
41.10 

43 ryhmä 
43.02 

44 ryhmä 
44.06-44.13 
44.16 
44.17 
44.18 

48 ryhmä 
ex 48.01 Sanomalehtipaperi ru11ina 



50 ryhmä 
,50.06 
50.08 

52 ryhmä 
52.01 

53 ryhmä 
53.06-53.09 

54 ryhmä 
54.03 

5,5 ryhmä 
55.05 

57 ryhmä 
ex 57.05 Hamppulanka, ei vähittäismyyntimuodoissa 
ex 57.06 Juuttilanka, ei vähittäismyyntimuodoissa 
ex 57.07 Lanka muista kasvitekstiilikuiduista, ei vähittäismyyntimuodoissa 
ex '57.08 Paperilanka, ei vähittäismyyntimuodoissa 
68 ryhmä 

68.01 
68.03 
68.08 
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ex 68.10 
ex 68.11 

Rakennustarvikkeet kipsistä tai kipsiin perustuvista seoksista 
Rakennustarvikkeet sementistä' (myös kuonasementistä), betonista tai 

tekokivestä (myös sementillä kokoonpuristetusta marmorirou
heesta), myös vahvistetut 

ex 68.12 

ex 68.13 

69 ryhmä 
69.01 
69.02 
69.04 
69.05 

70 ryhmä 

Rakennustarvikkeet asbestisementistä, selluloosakuitusementistä tai nii
den kaltaisesta aineesta 

Muokattu asbesti; asbestiin tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin 
perustuvat seokset 

ex 70.01 Lasimassa (ei kuitenkaan optista lasia) 
70.02 
70.03 
70.04 
70.05 
70.06 
70.16 

71 ryhmä 
ex 7l.05 Hopea ja hopeaseokset, valmistamattomat 
ex 71.06 Hopealla pleteroitu epäjalo metalli, valmistamaton 
ex 71.07 Kulta ja kultaseokset, valmistamattomat 
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ex 71.08 
ex 71.09 

ex 71.10 

73 ryhmä 
73.04 
73.05 

ex 73.07 

Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, valmistamaton 
Pia tina ja muut platinaryhmän metallit sekä niiden seokset, valmis

tamattomat 

Platinalla tai muulla platinaryhmän metallilla pleteroitu epäjalo "me-
talli tai jalometalli, valmistamaton . 

Esivalssatut valanteet (blooms), tankoteelmät (billets), laattateelmät 
(slabs) ja levyaihiot (sheet bars) , myös tinalevyaihiot (tinplate 
bars) , raudasta tai teräksestä (ei kuitenkaan Euroopan hiili- ja 
ter~yhteisön piiriin kuuluvat tuotteet); takomalla karkeasti ":i:nuo
vatut rauta- ja teräsainekset 

ex 73.10. Tangot (myös valssilanka), rautaa tai terästä, kuumavaIssatut, taotut, 
kuumapursutetut, ky~änä muokatut tai kylmänä viimeistellyt 
(myös täsmätyt); ontto vuoriporateräs (ei kuitenkaan Euroopan 
hiili- ja teräsyhteisön piiriin kuuluvat tuotteet) . 

ex 73.11 Muotorauta ja -teräs, kuumavaIssattu, taottu, kuumapursutettu, kyl
mänä muokattu tai kylmänä viimeistelty; ponttirauta ja -teräs, 
myös porattu, rei'itetty tai osista koottu (ei kuitenkaan Euroopan 
hiili- ja teräsyhteisön piiriin kuuluvat tuotteet) 

ex 73.12 Vanne, rautaa tai terästä, kuuma- tai kylmävaIssattu (ei kuitenkaan 
Euroopan hiili- ja teräsyhteisön piiriin kuuluvat tuotteet) 

ex 73.13 Levy, rautaa tai terästä, kuuma- tai kylmävalssattu (ei kuitenkaan 
Euroopan hiili- ja teräsyhteisön piiriin kuuluvat tuotteet) 

73.14 
ex 73.15 Seostettu teräs ja runsashiilinen teräs, nimikkeissä 73.96-73.14 maini

tuissa muodoissa (ei kuitenkaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön 
piiriin kuuluvat tuotteet) 

74 ryhmä 
74.03 
74.04 

ex 74.05 Kupariohkolehti (myös kuviopuristettu, määrämuotoiseksi leikattu, 
lävistetty, päällystetty tai painettu), ei kuitenkaan tukiaineella 
vahvistettu 

74.06 Kuparijauhe (muu kuin hienonhienoksi jauhettu) 
75 ryhmä 

75.02 
75.03 

ex 75.05 Nikke1öimisanodit, valetut, valmistamattomat 
76 ryhmä 

76.02 
76.03 

ex 76.04 Alumiiniohko1ehti (myös kuviopuristettu, määrämuotoiseksi leikattu, 
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lävistetty, päällystetty tai painettu), ei kuitenkaan tukiaineella vah
vistettu 

ex 76:05 Alumiinijauhe (muu kuin hienonhienoksi jauhettu) 
77 ryhmä 
ex 77.02 Magnesiumtangot ja -muototangot; magnesiumlanka; magnesiumlevy 

ja -vanne; magnesiumohkolehti; samankokoiset magnesiumlastut; 
magnesiumjauhe (muu kuin hienonhienoksi jauhettu) 

ex 77.04. Berylliumtangot ja -muototangot; berylliumlanka; berylliumlevy 
ja -vanne; berylliiunohkolehti 

78' ryhmä 
78.02 
78.03 

ex "78:04' Lyijyohkolehti (myös kuviopuristettu, määrämuotoiseksi leikattu, lävis
tetty, päällystetty tai painettu), ei kuitenkaan tuki aineella vahvis
tettu 

79 ryhmä 
79.02 
79.03 

80'ryhlllä 
80.02 
80.03 

ex 80.04 Tinaohkolehti (myös kuviopuristettu, määrämuotoiseksi leikattu, lävis
tetty, päällystetty tai painettu), ei kuitenkaan tukiaineella vahvis
tettu 

81 ryhmä 
ex :.81.01 

e.x: 81.02 

ex 81.03 

ex 81.04 

93 ryhmä 

Volframitangotja -muototangot; volframilevy ja -vanne; volfr;:tmiohko
lehti; volframilanka 

Molybdeenitangot ja -muototangot; molybdeenilevy ja -vanne; molyb
deeniohkolehti; molybdeenilanka 

Tantaalitangot ja -muototangot; tantaalilevy ja -vanne; ta~taaliohko-
lehti; tantaalilanka . 

Tangotja muototangot, levy, v~nne~ ohkoiehtija lanka, muuta epäjaloa 
metallia 

ex 93.06 Sahatut kiväärintukinteel~ät 
95 ryhmä: 
ex 95.01-95.07 VeiStoaineet: 'laatat, levYt, tangot, putket 

mattomat ja muuten valmist~~attomat 
yms., kiillotta-

98 ryhmä" 
ex 98.11 Tupakkapiippujen karkeasti muotoillut puu- jajuuriteelmät 

11 
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D luettelo 

Luettelo tullinimikkeistä, joiden tulli yhteistullitariffissa saa olla enintään 15 % 

-1-
Brysselin 
nimikkeistön 
nimikenumero 

-2-

Tavara 

28 ryhmä Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet; jalometallien, har
vinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien 
orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet 

ex 28.01 Halogeenit (muut kuin raaka jodi ja bromi) 
ex °28.04 Vety, jalokaasutja muut epämetallit (ei kuitenkaan seleeni eikä fosfori) 

28.05-28.10 
ex 28.11 Arseenitrioksidi; arseenihappo 

28.13-28.22 
28.24 
28.26-28.31 

ex 28.32 Kloraatit (ei kuitenkaan natrium- eikä kaliumkloraatti) ja perkloraatit 
ex 28.34 Oksijodidit ja perjodaatit 

28.35-28.45 
28.47-28.58 

E luettelo 

Luettelo tullinimikkeistä, joiden tulli yhteistullitariffissa saa olla enintään 25 % 
-1-
Brysselin 
nimikkeistön 
nimikenumero 

-2-

Tavara 

29 ryhmä Orgaaniset kemialliset yhdisteet 
ex: 29.01 Hiilivedyt (ei kuitenkaan nafta1eeni) 

29.02 
29.03 

ex 29.04 Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdan
naiset (ei kuitenkaan butyyli- eikä isobutyylialkoholit) 

29.05 
ex 29.06 Fenolit (ei kuitenkaan fenoli, kresolit eivätkä ksylenolit) ja fenolia1koholit 

29.07-29.45 
32 ryhmä 

32.05 
32.06 

39 ryhmä 
39.01-39.06 
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F luettelo 

Luettelo tullinimikkeistä, joiden tullit yhteistullitariffissa on määrätty keskinäisellä 
sopimuksella 

-1-
Brysselin 
nimikkeistön 
nimikenumero 

~2-

Tavara 

-3-
YhteistulIi

tariffi (arvo
tulli, %) 

ex 
ex 
ex 
ex 

01.01 
01.02 
01.03 
02.01 

Elävät hevoset, teurastettaviksi aiotut 
Elävät nautaeläimet (muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet)l 
Elävät siat (muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet)l 
Liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädy

tetyt: 
- hevosista 
- nautaeläimistäl 

- sioistal 

02.02 Teurastettu siipikarja (kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmi
kanat) ja sen syötävät osat (ei kuitenkaan maksa), tuoreet, 

11 
16 
16 

16 
20 
20 

jäähdytetyt taijäädytetyt 18 
ex 02.06 Hevosenliha, suolattu tai kuivattu 16 
ex 03.01 Makean veden kala, tuore (elävä tai kuollut),jäähdytetty taijäädy

tetty: 
- taimenja muut lohikalat 16 
-muu 10 

ex 03.03 Äyriäiset ja nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, tuoreet (elävät 
tai kuolleet), jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai 
suolavedessä; äyriäiset kuorineen, yksinkertaisesti vedessä 
keitetyt: 
- ravut ja hummerit 
- meriravutja katkaravut 

25 
18 

- osterit 18 
04.03 Voi 24 

ex 04.05 Linnunmunat, kuorineen, tuoreet tai säilötyt: 
- aikana 16.2.-31. 8. 12 
- aikana 1. 9.-15. 2. 15. 

04.06 Luonnonhunaja 30 
ex 05.07 Pehmustehöyhenet ja untuvat, valmistamattomat 0 

05.08 Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvattomiksi tehdyt, 
yksinkertaisesti valmistetut (mutta ei määrämuotoiseksi leika
tut), hapolla käsitellyt tai degelatinoidut; niistä saadut jätteet 
jajauhe 0" 

ex 06.03 Kukat ja kukannuput, kukkakimppuihin tai koristustarkoituksiin 
soveltuvat, tuoree~: 

1. Koskee ainoastaan kotieläimiä. 
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- aikana 1. 6.-31. 10.' 24 
- aikana 1. 11.-31. 5. 20 

ex: 0~.01 Vihanne~setja, kasvikset, tuoreet taijäähdytetyt: 
- sipuli, shalotti- ja valkosipuli 12 

07.04 

ex 07.05 

ex 08.01 
08.02 

- uudet perunat: 
- aikana 1. 1.-15.5 . 
. - aikana 16. 5.-30. 6. 

- muutl 

Vihannekset ja kasvikset, dehydratoidut, haihdutetut tai muulla 
tavoin kuivatut, kokonaiset, paloitellut, vilpaloidut, rouhitut 
taijauhetut, mutta ei enempää valmistetut: 
- sipuli 20 
-' muut! 16' 

Kuiva silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu: 
- herneetja pavut 10 

Banaanit, tuoreet 20 
Citrushedelmät, tuoreet tai kuivatut: 

- appelsiifiit: 
,~ a:ikåna 15.3.-30: 9. 15 
- muuna aikana 20 

- :mandariinit ja klementiinit 20 
--:... sitruunat 8 
- grapehedelmät 12 
- muut 16 

ex 08.04 Viinirypäleet, tuoreet:. 
~ aikanå 1'. 11.-14. 7. 
- aikånå 15.7.-31. 10 .. 

08.06 . Omenat, päärynätja kvittenit, tu~reetl 
08.07 Kivihedelmät, tuoreet: 

- aprikoosit 
- muutl 

ex 08.12 Luumut, kuivatut 
ex 09.01 Paahtamaton kahvi 

10.01-
10.07 Vilja2 

ex 11.01 Vehnäjauho2 

18 
22 

25 

18 
16 

1. Tulli on periaatteessa vahvistettu aritmeettisen keskiarvon tasoHe. Mahdollinen tarkistus 
voidaan suorittaa vahvistamalla kausitulleja Talousyhteisön maatalouspolitiikan ·puittei;sa. 

2. a) Viljan ja vehnäjauhon tullit yhteistulIitariffisså v'ahvistetaanv~iihassa olevien tullien arit-
meettisen keskiarvon su~ruisiksi. . 

b) Siihen saakka, kunnes sovellettavista tulleista päätetään 40 artiklart 2 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltiot :voivat'23 artiklan määräyksistä poiketen' lykätä tullin kantamista näistä tuot
teista. 

c) Jos viljan tai vehnäjauhon tuotanto tai jalostus jossakin jäsenmaassa vaarantuu vakavasti 
tai häiriintyy toisessa jäsenmaassa toteutetun tullinkannon lykkäämiseh. johdosta, on ao. 
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12.01 
ex 12.03 

· Öljysiemenet ja -hedelmät, myös muserretut ' 
Siemenet, jollaisia käytetään kylvämiseen (muut kuinjuurikkaan

siemenet) 

o 

12.06 
- 15.15 

Humalaja humalajauho (lupulin) 
_Mehiläisvahaja muut hyönteisvahat, myös värjätyt: 

- raa~at 

- muut 
15.16 Kasvivahat, myös värjätyt: 

- raa'at 
- muut 

10 
12 

o 
10 

-0 
8 

ex 16.04 Kalavalmisteetja -säilykkeet: 
- lohikalaa 20 

ex 16.05 Äyriäisvalmisteetja -säilykkeet ·20 
17.01 Juurikas- ja ruokosokeri,jähmeä 80 
18.01 Kaakaopavut, kokonaiset tai rouhitut, raa'at tai paahdetut 9 
18.02 Kaakaonkuoret, -kalvot ja -jätteet 9 
19.02 Jauho-, tärkkelys- ja mallasuutevalmisteet, jollaisia käytetään pik-

kulasten ravinnoksi, dieettiseen tarkoitukseen tai ruoanlaitto on, 
- .. myös jos niissä on kaakaota alle 50 % painosta 25 

ex 20.02 Hapankaali ____ ~O _ 

e~ 

ex 

ex 

ex 
ex 

ex 

21.07 Ravintovalmisteet, muualle kuulumattomat 25 
22.04 Rypälemehu, käymistilassa oleva tai jonka käyminen on pysäytetty 

muuten kuin alkoholia lisäämällä 40 
23.01 Jauho jajauhe, ihmisravinnoksi soveltumattomat: 

24.01 
25.07 
25.15 

25.16 

-25.19 

25.27 
27.07 
27.09 
27.14 

- lihasta tai eläimenosista ; eläinrasvan puserrusjätteet 
- kalasta, äyriäisistä tai nilviäisistä 

Valmistamaton tupakka; tupakanjätteet 
Kaoliini, silIimaniitti 
Marmori, ei enempää valmistettu kuin karkeasti lohottu tai 

karkeasti hakattu tai sahattu suorakulmaisiksi yli 25 cm 
paksuiksi kappaleiksi 

Graniitti, porfyyri, basaltti, hiekkakivi ja muu muistomerkki- ja 
rakennuskivi, _ ei enempää valmistettu kuin karkeasti lohottu 
tai karkeasti hakattu tai sahattu suorakulmaisiksi yli 25 cm 
paksuiksi kappaleiksi 

Luonnon magnesiunikarbonaatti (magnesiitti), myös poltettu, ei 
kuitenkaan magnesiumoksidi 

Talkki enintään 1 kg netto painavissa pakkauksissa 
Fenolit, kresolitja ksylenolit, raa'at 
Maaöljytja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at 
Maaö1jykoksi 

4 
5 

30 
o 

o 

o 

o 
8 

3 

o 
o 

jäsenmaiden ryhdyttävä, keskenään neuvotteluihin. Elleivät neuvottelut johda tulokseen, 
komissio voi' oikeuttaa vahinkoa kärsivän valtion ryhtymään sopiviin, komission lähem
pien ohjeiden mukaisiin toimenpiteisiin siltä osin kuin ostohinnan eroa ei korvata tul

-'Iinkantoa lykänneen jäsenmaan sisäisellä ;iljamarkkinajärjestelyllä. 
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28.03 Hiili, myös carbon black, kimröökki, antraseenimusta, asetyleeni-
mustaja noki 5 

ex 28.04 Fosfori 15 
~~ 0 

28.23 Rautaoksidit ja -hydroksidit; maavärit, joissa on vähintään 70 % 
painosta sidottua rautaa laskettuna Fe20 a:ksi 10 

28.25 Titaanioksidit 15 
ex 28.32 Natrium- ja kaliumkloraatti 10 
'ex 29.01 Aromaattisethiilivedyt: 

- naftaleeni 8 
ex 29.04 Tertiäärinen butyylialkoholi 8 
ex 32.07 Titaanivalkoinen 15 
ex 33.01 Citrushedelmien haihtuvat öljyt (myös terpeenittömät), nestemäi-

set tai jähmeät 12 
34.04 Tekovahat (myös vesiliukoiset vahat) ; valmistetut vahat, emulgoi-

mattomat tai liuotinvapaat 12 
ex 40.07 Vulkanoitu kautsusäieja -lanka, myös tekstiilitavaralla päällystetyt 15 

41.01 Raakavuodat ja -nahat (tuoreet, suolatut, kuivatut, piklatut tai 
kalkitut), myös halkaistut, myös villapeitteiset lampaannahat 0 

ex 41.03 Lampaan-ja karitsannahka, ainoastaan parkittu: 
- intialaisen lampaan tai karitsan 0 
-:-- muu 6 

ex 41.04 Vuohen-ja vohlannahka, ainoastaan parkittu: 
- intialaisen vuohen tai vohlan 0 
---:- muu 7 

41.08 Kiiltonahkajajäljitelty kiiltonahka; metalloitu nahka 
44.14 Puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai levyksi sorvattu, ei 

enempää valmistettu, paksuus enintään 5 mm; vaneriviilu, 

12 

paksuus enintään 5 mm 10 
44.15 Ristiinliimattu vaneri, rimalevy, sälölevy, kimpivaneri ja niiden 

kaltaiset kerrostetut puutavarat (myös vaneroidut puulevyt ja 
vaneroidutlaatat); upotekoristeinen puu 15 

53.04 Lampaanvillan ja muun eläimenkarvan (hienon tai karkean) jät
teet, revityt tai garnetoidut (myös revityt tai garnetoidut 
lumput) 0 

54.01 Pellava, valmistamaton tai valmistettu, ei kuitenkaan kehrätty; 
pellavarohtimet ja -jätteet (myös revityt tai garnetoidut 
lumput) 0 

54.02 Rami, valmistamaton tai valmistettu, ei kuitenkaan kehrätty; rami-
rohtimetja -jätteet (myös revityt tai garnetoidut lumput) 0 

55.01 Puuvilla, karstaamatonja kampaamaton 0 
ex 55.02 Puuvillalinterit, valmistamattomat 0 

55.03 PuuviUanjätteet (myös revityt tai garnetoidut lumput), karstaa-
niattomatja kampaamattomat 0 

57.01 Hamppu,(Cannabis sativa), valmistamaton tai valmistettu, ei kui-
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tenkaan kehrätty; hamppuroh#met ja -jätteet (myös revityt 
tai garnetoidut lumputja köydet) 0 

57.02 Manillahamppu (abaca eli Musa textilis), valmistamaton tai val
mistettu, ei kuitenkaan kehrätty; manillahamppurohtimet ja 
-jätteet (myös revityt tai garnetoidut lumputja köydet) 0 

57.03 Juutti, valmistamaton tai valmistettu, ei kuitenkaan kehrätty;juut
tirohtimet ja -jätteet (myös revityt tai garnetoidut lumput ja 
köydet) 0 

74.01 Kuparin ensisulate; valmistamaton kupari (myös puhdistettu); 
kuparijätteetja -romu 0 

74.02 
75.01 

80.01 
85.08 

Kupariesiseokset 
Nikkelin ensisulate, nikkelikivi ja muut nikkelin valmistuksen väli

tuotteet; valmistamaton nikkeli (lukuun ottamatta nikkelöimis
anodeja); nikkelijätteetja -romu 

Valmistamaton tina; tinajätteetja -romll 
Sytytystulpat 

G luettelo 

o 

o 
o 

18. 

Luettelo tullinimikkeistä, joiden osalta yhteistullitariffin tulleista on neuvoteltava 
jäsenvaltioiden kesken 

-1-
Brysselin 
nimikkeistön 
nimikenumero 

-2-
Tavara 

ex 03.01 Suolaisen veden kala, tuor~ (elävä tai kuollut), jäähdytetty tai 
jäädytetty 

03.02 Kala, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu 
04.04 ]uustojajuustoaine 
11.02 Viljaryynit ja -rouheet; muu jalostettu vilja (esim. valssattu, hiutaleiksi 

valmistettu, kiillotettu, pyöristetty tai rakeiksi rouhittu, mutta 
ei enempää valmistettu), ei kuitenkaan kuorittu, lasitettu, kiil
lotettu tai musertunut riisi; viljanjyvien alkiot, myös valssatut, 
hiutaleiksi valmistetut taijauhetut 

11.07 Maltaat, myös paahdetut 
cx 15.01 Sianihra (laardi) ja muu sulatettu tai puristettu sianrasva . 

15.02 Nautakarjan, lampaan tai vuohen sulattamaton tai puristamaton rasva; 
tästä rasvasta valmistettu tali (myös premier jus) 

15.03 Laardi-, oleo- ja talisteariini; laardiöljy, oleomargariini ja taliöljy, 
muut kuin emu1goidut, sekoitetut tai muuten valmistetut 

ex 15.04 Valasöljy, myös raffinoitu 
15.07 Rasvaiset kasviöljyt, juoksevat tai jähmeät, raa'at, raffinoidut tai puh

distetut 
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ex 

ex 

ex 

15.12 

,1,8.03 
18.04 
18.05 
18.06 
19.07 

19.08 

21.02 

22.05 

22.08 

22.09 

25.01 ' 

25.03 

25.30 

26.01 
26.03 
27.10 

27.11 
27.12 
27.13 

28.01 
28.02 
28.11 
28.12 
28.33, 
28.34 

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt, kokonaan tai osittain vedytetyt, tai jol
lakin muulla menetelmällä jähmetetyt tai kovetetut, myös raffinoi
dut, mutta, ei enempää valmistetut 

Kaakaomassa, (möhkäleinäkin), myös jos rasva on poistettu 
Kaakaovoi (kaakaorasva tai -öljy) 
Kaakaojauhe, makeuttamaton 
Suklaa ja muut kaakao ta sisältävät ravintovalmisteet 
Ruokaleipä, laivakorput ja muut tavalliset leipomatuotteet ilman 

sokeri-, hunaja-, muna-, rasva-,juusto- tai hedelmälisäyksiä 
Kakut, biskviitit ja muut hienommat leipomatuotteet, myös jos niissä 

on kaakao ta, sen määrästä riippumatta 
Kahvi-, tee- ja matteuutteet, -esanssit ja -tiivisteet; näihin uutteisiin, 

esansseihin tai tiivisteislin perustuvat valmisteet 
Viini tuoreista rypäleistä; rypälemehu, jonka ~äyminen on pysäytetty 

alkoholia lisäämällä 
Etyylialkoholi, denaturoimaton, alkoholipitoisuus vähintään ,~O tila

vuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi, väkevYYdestä 'riiplm
matta 

Etyylialkoholi (nimi~eeseen 22.08 kuulumaton); liköörit ja muut alko
holipitoiset juomat; alkoholipitoiset valmisteet (ns. tiivistetyt 
ekstraktit) juomien valmistusta varten 

Keittosuola (myös vuori-, meri- ja pöytäsuola); puhdas natriumkloridi; 
suolaliuokset; merivesi 

Rikki, kaikenlainen, ei kuitenkaan sublimoitu, saostettu eikä kolloidinen 
rikki 

Raa'at luonnon boraatit ja niiden rikasteet (myös poltetut), ei kuiten
kaan luonnon suolaliuoksista erotetut; raaka luonnon boorih~ppo, 
jossa on boorihappoa (HaBOa) enintään 85 painoprosenttia ,~uiva
aineesta 

Lyijy- ja sinkkimalmit 
Tuhka ja jätteet, sinkkiä sisältävät 
Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa'at; 

muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on luonteen antavana 
perusaineosana maaöljyä tai bitumisist,a kivennäisistä saatuja öljr.jä 
vähintään 70 % painosta 

Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt 
Vaseliini 
Parafiini, mikrokiteinen vaha, »slack wax» , ja muut kivennäisvahat, 

myös värjätyt 
Raaka jodi ja bromi 
Rikki, sublimoitu tai saostettu; kolloidinen rikki 
Arseenipentoksidi 
Booritrioksidi ja boorihappo 
Bromidit ja oksibromidit; bromaatit ja perbromaatit; hypobromiitit' 
J odidit ja jodaatit 



28.46 
ex 29.04 

ex 29.06 
ex 32.01 

40.02 

44.03 
44.04 
44.05 

45.01 

45.02 

47.01 
50.02 
50.03 

50.04 

50.05 
ex 62.03 

ex 70.19 

ex 73.02 
76.01 
77.01 

78.01 
79.01 

ex 81.01 
ex 81.02 
ex 81.03 
ex ,81.04 
ex 84.06 

.. 89 

Boraatit ja .. perboraatit 
Butyyli- ja isobutyylialkoholit (ei kUitenkaan tertiäärinen butyylialko-

holi) 

Fenoli, kresolit ja ksylenolit 
Kebratsho- ja mimoosauute 
Synteettinen kautsulateksi; esivulkanoitu synteettinen kautsulateksi; 

synteettinen kautsu; öljystä valmistettu fak;tis 
Raakapuu, myös kuorittu tai karsittu 
Puu, karkeasti syrjätty tai puolisyrjätty, mutta ei enempää valmistettu 
Puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai levyksi sorvattu, ei enem-

. pää valmistettu, paksuus yli 5 mm 
Valmistamaton luonnonkorkki, rouhittu,. rakeistettu tai· jauhettu; 

korkkijätteet 

Luonnonkorkki möhkäleinä, laattoina, levyinä tai kaistaleina (myös 
pullontulppia varten leikattuina kuutiopaloina tai suorakulmai
sina kappaleina) 

Vanukemassa 
Raakasilkki (kiertämätön) 
Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, shappesilkki, bourette

silkki sekä revityt tai garnetoidut tavarat) 
Silkkilanka, muu kuin shappesilkistä tai bourettesilkistä valmistettu, ei 

kuitenkaan vähittäismyynti muodoissa 

Shappesilkkilanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa 
Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttikan

gasta, käytetyt 
Lasihelmet, luonnonhelmien, jalo- ja puolijalokivien sekä synteettis

ten kivien jäljitelmät ja niiden kaltainen koristeluun käytettävä 
pienlasitavara 

Ferroseokset, ei kuitenkaan karburoitu mangaanirauta 
Valmistamaton alumiini; alurniinijätteet ja -romu1 

Valmistamaton magnesium; magnesiumjätteet (ei kuitenkaan saman
kokoiset lastut) ja -romu1 

Valmistamaton lyijy (myös hopeapitoinen); lyijyromuja -jätteet1 

Valmistamaton sinkki; sinkkijätteetja -romu1 

. Volframi, valmistamaton,jauheena1 

Molybdeeni, valmistamaton1 

Tantaali, valmistama~onl 
Muut epäjalot metallit, valmistamattomat1 

Moottoriajoneuvojen, lentokoneiden ja vesialusten moottorit sekä niiden 
osat 

ex 84.08 Suihkumoottorit sekä niiden osat ja tarvikkeet 

1 .. Puolivalmisteiden tullit on tarkistettava valmis~amattomalle ,metallille vahvistetu~ tullin 
valossa tämän sopimuksen 21 artiklan 2 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti. 
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84.45 Metallin- ja metallikarbidintyöstökoneet, nimikkeisiin 84.49 ja 84.50 
kuulumattomat 

84.48 Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäväksi yksinomaan tai pää
asiallisesti nimikkeisiin 84.45-84.47 kuuluvissa koneissa, myös 
työkappaleen- ja työteränpitimet, itseavautuvat kierteityspäät, 
jakopäät ja muut työstökoneiden laitteet; kaikenlaisten käsityö
välineiden teränpitimet 

ex 84.63 Voimansiirtolaitteet auton moottoreita varten 
87.06 Nimikkeisiin 87.01, 87.02 ja 87.03 kuuluvien moottoriajoneuvojen osat 

ja tarvikkeet 
88.02 Lentokoneet, liitolentokoneet ja leijat; siipilaskuvarjot (rotochutes) 

ex 88.03 Lentokoneiden, liito1entokoneidenja 1eijojen osat 

-1-
Brysselin 
nimikkeistön 
nimikenumero 

1 ryhmä 
2 ryhmä 
3 ryhmä 
4 ryhmä 
5 ryhmä 

05.04 

05.15 

6 ryhmä 
7 ryhmä 
8 ryhmä 
9 ryhmä 

10 ryhmä 
11 ryhmä 
12 ryhmä 

13 ryhmä 
ex 13.03 
15 ryhmä 

15.01 

II LIITE 

Sopimuksen 38 artiklassa mainittu luettelo 

Elävät eläimet 
Lihaja syötävät eläimenosat 
Kalat, äyriäiset ja nilviäiset 

-2-

Tavara 

Maitotaloustuotteet ; linnunmunat ; luonnonhunaja 

Eläinten (muiden kuin kalan) suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai 
kappaleina 

Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumatto-
mat, .muuten 1. tai 3. ryhmään kuuluvat kuolleet eläimet 

Elävät kasvit ja kukkaviljelyn tuotteet 
Vihannekset ja kasvikset, syötävät juuret ja juurimukulat 
Syötävät hedelmät; citrus-hedelmienja melonin kuoret 
Kahvi, tee ja mausteet, ei kuitenkaan matte (nimike 09.03) 
Vilja 
Myllytystuotteet; maltaat; tärkkelys; gluteeni; inuliini 
Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus

ja lääkekasvit; oljetja kasvirehu 

Pektiini 

Sianihra (laardi) ja muu sulatettu tai puristettu sianrasva; sulatettu tai 
puristettu·siipikarjan rasva 



16 
17 

18 

20 

22 

23 
24 

45 

54 

57 
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15.02 Nautakarjan, lampaan tai vuohen sulattamaton tai puristamaton r;.:tsva; 
tästä rasvasta valmistettu tali (myös premier jus) , 

15.03 Laardi-, oleo- ja talisteariini; laardiöljy, oleomargariinija taliöljy, ~uut 
kuin emulgoidut, sekoitetut tai muuten valmistetut 

15.04 Kala- ja merinisäkäsrasvatja -öljyt, myös raffinoidut 
15.07 Rasvaiset kasviöljyt, juoksevat tai jähmeät, raa'at, raffinoidut tai puh

distetut 
15.12 Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt, kokonaan tai osittain vedytetyt, tai jol

lakin muulla menetelmällä jähmetetyt tai kovetetut, myös raffinoi-

15.13 
15.17 

ryhmä 
ryhmä 

17.01 
17.02 

17.03 
ryhmä 
18.01 
18.02 

ryhmä 

ryhmä 
22.04 

22.05 

22.07 

ryhmä 
ryhmä 

24.01 
ryhmä 

45.01 

ryhmä 
54.01 

ryhmä 
57.01 

dut, mutta ei enempää valmistetut 
Margariini, tekoihraja muut valmistetut ravintorasvat 
Rasva-aineiden tai, eläin- tai kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet 
Liha-, kala-, äyriäis- ja nilviäisvalmisteet 

]uurikas- ja ruokosokeri, jähmeä 
Muu sokeri; sokerisiirappi; keinotekoinen hunaja (myös luonnonhuna

jan kanssa sekoitettuna); sokeriväri 
Melassi, myös värittömäksi tehty 

Kaakaopavut, kokonaiset tai rouhitut, raa'at tai paahdetut 
Kaakaonkuoret, -kalvot ja -jätteet 
Vihanneksista, kasviksista, hedelmistä tai muista kasvinosista valmis

tetut tuotteet 

R ypälemehu, käymistilassa oleva tai jonka käyminen on pysäytetty 
muuten kuin alkoholia lisäämällä 

Viini tuoreista rypäleistä; rypälemehu, jonka käyminen on pysäytetty 
alkoholia lisäämällä 

Muut käymistietä valmistetut juomat (esim. omenaviini, päärynäviini 
ja sima) 

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu 

Valmistamaton tupakka; tupakanjätteet 

Valmistamaton luonnonkorkki, rouhittu, rakeistettu tai jauhettu; kork
kijätteet 

Pellava, valmistamaton tai valmistettu, ei kuitenkaan kehrätty; pellava
rohtimetja -jätteet (myös revityt tai garnetoidut lumput) 

Hamppu (Cannabis sativa), valmistamaton tai valmistettu, ei kuiten
kaan kehrätty; hamppurohtimetja -jätteet (myös revityt tai garne
toidut lumput ja köydet) 
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111 LIITE 

Sopimuksen 106 artiklassa edellytetty ·näkymättömän 
maksuliikkeen luettelo 

- Merirahdit, mukaan luettuina rahtaussopimukset, satamamaksut, kalastus-
alusten kulut jne. 

- Jokirahdit, mukaan luettuina rahtaussopimukset. 
- Maantiekuljetukset: matkustajat, rahdit ja vuokraussopimukset. 
- Ilmakuljetukset: matkustajat, rahdit ja vuokraussopimukset. Matkustajain kan-

sainvälisistä lentolipuista ja matkatavarain yli painosta suorittamat maksut; 
kansainvälisistä lentorahdeista ja vuokrauslennoista suorit~tut maksut. Kan
sainvälisten lentolippujen ~yynnistä, matkatavarain ylipainosta, kansain
välisistä lentorahdeista ja vuokrauslennoista aiheutuvat tulot. 

- Kaikenlaatuisen merikuljetuksen osalta: maksut satamassa ollessa (hiilestäminen, 
polttoaine- ja elintarviketäydennys, hoito- ja korjauskustannukset, miehistön 
kulut jne.). 

Kaikenlaatuisen jokikuljetuksen osalta: maksut satamassa (hiilestäminen, polt
toaine- ja elintarviketäydennys, kuljetuskaluston hoitokustannukset ja vähäi
set korjaustyöt, miehistön kulut jne.). 

Kaikenlaatuisen kaupallisen maantiekuljetuksen osalta: polttoaineet, öljy, vähäi
set korjaustyöt, auto tallit, kuljettajien ja henkilökunnan kulut jne. 

Kaikenlaatuisen ilmakuljetuksen osalta: käyttökustannukset ja kaupalliset kulut, 
mukaan luettuina .lentokoneiden ja lentovarusteiden korjaustyöt. 

- Varasto-, varastointi- ja tulliselvityskulut ja -maksut. 
- Tullit ja maksut. 
- Kauttakulkumaksut. 
- Korjaus- ja asennuskulut. 

Muokkaus- ja jalostuskulut samaten kuin tilaustyöstä.ja muista vastaavanlaa
tuisista palveluksista aiheutuvat kustannukset. 

- Laivojen korjauskulut. 
Muun kuljetuskaluston kuin laivojen ja lentokoneitten korjauskusJannukset. 

- Tekninen apu (tavaroitten ja palvelusten tuotantoon ja jakeluun kaikissa vai
heissa liittyvä apu, jota on annettu määrättynä aikana asianomaisen tavoit
teen edellyttämällä tavalla ja joka käsittää esim. asiantuntijan konsultaatiot 
ja matkat, teknistä laatua olevien luonnosten ja piirustusten laatimisen, val
mistuksen tarkkailun, markkinatutkimukset samaten kuin henkilökunnan 
koulutuksen): . 

- Välitys- ja meklarinpalkkiot. 
Ansiot kauttakulkuun liittyvistä liiketoimista. 
Pankkien välityspalkkiot ja p~nkkikulut. 
Edustuskulut. 

- Kaikenlaatuinen mainonta. 
- Liikematkat .. 
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- Sisar- ja sivuliikkeiden yIris. osuudet ulkomailla sijaitsevan pääliikkeen yleisme
noista ja päinvastoin. 

- Urakkasopimukset (rakennusten, te.iden, siltojen, satamien yms. rakennus- ja 
kunnossapitotyöt, joita. alan erikoisliikkeet suorittavat yleensä julkisen ~ar

. joushuutokaupan mukaiseen urakkahintaan). 
- Tavaroiden yleisen kauppatavan mukaisista termiinikaupoista aiheutuneet hinta-

erot; pantit ja talletukset. 

- Matkailu. 
- Opintomatkojen ja -oleskelun henkilökohtaiset kulut. 
- Terveydenhoitomatkojen ja -oleskelun henkilökohtaiset kulut. 
- Perhesyistä aiheutuvien rriatkojenja oleskeiun he~ilÖkohtaiset kulut. 
- Sanomalehti-, aikakauslehti-, kirja- ja nuottitilaukset. 

Sanomalehdet, aik.akauslehdet, kirjat,. nuqtit ja äänilevyt. 
- Kehitetyt kaupalliSet, informaatio-, kulutus- yr;ns. film~t (vuokrat, esitysmaksut 

elokuvista, tilaukset sekä jäljentämis-, synkronointi- yms: maksut). 

- Jäsenmaksut 
- Ulkomailla sijaitsevan yksityisen omaisuuden hoito ja tavanomaiset korjaukse~. 
- Valtion julkiset menot (viralliset edustustot ulkomailla, maksut kansainvälisille 

järjestöille) . 
- Verot ja maksut, oikeudenkäyntikulut, patenttien ja tavaramerkkien rekiste-

röintikulut. 
Vahingonkorvaukset ja korot. 
Sopimuksen purkautumisesta tai erhemaksuista aiheutuvat pal:imtukset. 
Sakot. 

- Posti-, lennätin- ja puhelinlaitosten samaten kuin julkisten kuljetuslaitosten kausi-
suoritukset". . 

- Ulkomaille siirtolaisena muuttavien oman maan kansalaisten tai maass'a vakinai
. sesti asuvien muun maan 'k~nsalaisten hyväksytyt valuutan siirrot. 

Kotimaahansa palaavien oman maan kansalaisten tai maassa vakinaisesti asuvien 
. muun maan kansalaisten hyväksytyt valuutan siirrot. . 

- Palkat ja palkkiot (rajaseudun asukkaiden tai kausityöiäisten sekä muiden 
maassa vakinaisesti asumattomien suoritukset, tämän kuitenkaan vaikutta
matta valtioiden oikeuteen säännöstellä ulkomaisen työvoiman käyttöä). 

- Siirtolaisten rahalähetykset (tämän kuitenkaan vaikuttamatta valtIoitten oikeu-
teen säännöstellä maahanmuutto~) .. 

- Korvaukset ja palkkiot. 
- Osingot ja voitto-osuudet. 
- Korot (arvopaperit, kiinnitykset jne.). 
- Vuokrat ja arentimaksut jne. 
- Lainojen sopimuksenmukaiset kuoletukset (lukuun ottamatta etukäteiskuoletuk-

sen luonteisia siirtoja tai rästimaksuja). 

- Liikevoitot. 
- Tekijänpalkkiot. 

Patentit, piirustukset, tehtaanmerkit ja keksinnöt (patenttien, piirustusten, teh-
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taanmerkkien ja keksintöjen luovutukset ja lisenssit, olivatpa nämä suojattuja 
tai eivät, sekä tällaisista luovutuksista tai lisensseistä aiheutuvat siirrot). 

i Konsulimaksut. 
---:- Eläkkeet ja muut niihin rinnastettavat tulot. 

Lakimääräiset elatusavut sekä rahalliset avustukset erityisen hädänalaisissa ta
pauksissa. 

Jossakin jäsenmaassa asuvien henkilöiden, joilla sanotussa maassa ei ole riittä
västi varoja henkilökohtaiseen toimeentuloonsa, toisessa jäsenmaassa sijait
sevien saatavien kausimääräiset siirrot. 

- Välittömään vakuutukseen liittyvät liiketoimet ja siirrot. 
- Jälleen- ja ed~lleenvakuutukseen liittyvät liiketoimet ja siirrot. 
- Kauppa- ja teollisuusluottojen avaaminen ja takaisinmaksu. 
- Vähäisten summien siirrot ulkomaille. 
- Laillistettujen valuuttameklarien toimistojen kaikenlaatuisesta todistusaineis-

tosta syntyneet omat kulut. 
- Rahapalkinnot urheilusta ja kilpa-ajovoitot. 
- Perinnöt. 
- Myötäjäiset. 

IV LIITE 

Merentakaiset maat ja alueet, joihin sovelletaan 
sopimuksen neljännen osan määräyksiä 

Ranskan Länsi-Afrikka, johon kuuluvat Senegal, Sudan, Guinea, Norsunluu
rannikko, Dahomey, Mauritania, Nigerja Ylä-Volta; 

Ranskan Ekvatoriaali-Afrikka, johon kuuluvat Keski-Kongo, Ubangi-Shari, 
Tsad ja Gabon; 

Saint-Pierre ja Miquelon, Komorien saariryhmä, Madagaskar ja sen alaiset 
alueet, Ranskan Somaliranrukko, Uusi-Kaledonia ja sen alaiset alueet, Ranskan 
Tyynenmeren siirtokunnat, eteläiset ja antarktis et alueet; 

Togon autonominen tasavalta; 
Ranskan hallinnossa oleva Kamerunin huoltohallintoalue ; 
Belgian Kongo ja Ruanda-Urundi; 
Italian huoltohallinnossa oleva Somalimaa; 
Alankomaiden Uusi-Guinea. 



II. Päytäkirjat 

EUROOPAN INVESTOINTIPANKIN OHJESÄÄNTÖÄ 
KOSKEVA PÖYTÄKIRJA 

Korkeat sopimuspuolet, 
h a 1 u t e n vahvistaa sopimuksen 129 artiklassa edellytetyn Euroopan inves

tointipankin ohjesäännön, 
o v a t s 0 p i n e e"t seuraavista tähän sopimukseen liitetyistä määräyksistä: 

1 artikla 

"Sopimuksen 129 artiklassa perustettu Euroopan investointipankki, jota jäljem
pänä kutsutaan »pankiksi», muodostetaan ja se hoitaa tehtäviään sekä toimii tämän 
sopimuksen ja tämän ohjesäännön määräysten mukaisesti. 

Jäsenvaltioiden hallitukset vahvistavat yhteisellä sopimuksella pankin sijoitus
paikan. 

2 artikla 

Pankin tehtävä on määritelty perussopimuksen 130 artiklassa. 

3 artikla 

Pankin jäseniä ovat sopimuksen 129 artiklan mukaisesti: 
- Belgian kuningaskunta ; 
- Saksan liittotasavalta; 
- Ranskan tasavalta; 
- Italian tasavalta; 
- Luxemburgin suurherttuakunta ; 
- Alankomaiden kuningaskunta. 

4 artikla 

1. Pankin pääoma käsittää yhden miljardin laskentayksikköä, jotka jäsenmaat 
merkitsevät seuraavasti: 

Saksa 
Ranska 
Italia 
Belgia 
Alankomaat 
Luxemburg 

300 miljoonaa 
300 miljoonaa 
240 miljoonaa 
86.5 miljoonaa 
7l.5 miljoonaa 
2 miljoonaa 
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Laskentayksikön arvo on 0.88867088 grariunaa hienoa kultaa. 
Jäsenvaltiot eivät ole vastuussa enemmästä kuin niillä on merkitsemästään pää

omaosuudesta maksamatta. 
2. Uuden jäsenen hyväksyminen aiheuttaa merkityn pääoman kasvun uuden 

jäsenen osuutta vastaavalla lisäpääoman määrällä. 
3. Hallintoneuvosto (le Cons'eil des gouverrieurs) voi yksimieliseIlä päätöksellä 

korottaa merkittyä pääomaa. 
4. Merkityn pääoman osuutta ei voida luovuttaa, pantata eikä ulosmitata. 

5 'artikla 

1..Jäsenvaltiot suorittavat 25 % merkitystä pääomasta viitenä samansuuruisena 
eränä viimeistään kahden, yhdeksän, kuudentoista, kahdenkymmenenkolnien ja 
kolmenkymmenen kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulosta. 

Kaikki maksut suoritetaan neljäsosaltaan kultana tai vapaasti vaihdettavana 
valuuttana ja kolmelta neljäsosaltaan kansallisena valuuttana. 

2. Hallitus voi vaatia merkityn pääoman maksamatta olevan 75 %:n suoritta
mista', mikäli tämä osoittautuu tarpeelliseksi pankin velvoitusten täyttämiseksi luo
tonantajiaan kohtaan. 

KUkin jäsenvaltio suorittaa maksun osuutensa suhteessa merkittyyn pääomaan 
ja pankin velvoitteidensa täyttämiseen tarvitsemina valuuttoina. 

6 artikla 

1. Hallintoneuvosto voi hallituksen ehdotuksesta määräenemmistöllä päättää, 
että jäsenvaltiot myöntävät pankille korollisia erityislainoja, mikäli ja siinä mää
rin kuin pankki tällaisia lainoja .tarvitsee joidenkin suunnitelmien rahoittamiseen, 
kun hallitus osoittaa, että' se ei voi hankkia tarvittavia varoja pääomamarkkinoilta 
suunnitelman luonteen ja tavoitteen huomioon ottaen kohtuuliisilla ehdoilla. 

2. Erityislainoja voidaan pyytää vasta neljännen vuoden alusta läh~ien tämän 
sopimuksen voimaantulosta. Ne eivät saa ylittää yhteensä 400 miljoonaa laskenta
yksikköä eivätkä 100 miljoonaa laskentayksikköä vuodessa. 

3. Erityislainojen määräaika vahvistetaan huomi~on ottaen niiden luottojen tai 
takuiden määräajat, joita pankilla on aikomus myöntää sanottujen erityislainojen 
turvin; se ei saa olla 20 vuotta pitempi. Hallintoneuvosto voi hallituksen ehdo
tuksesta määräenemmistöllä päättää sanottujen erityislainojen takaisinmaksamisesta 
ennen määräaikaa. 

4. Erityislainojen korko on 4 % vuodessa, mikäli hallintoneuvosto ei pääoma
markkinoilla vallitsevan korkokannan kehityksen ja tason huomiöon otta~n päätä 
vahvistaa toisenlaista korkoa. . 

5. Jäsenvaltiot myöntävät" erityislainat pääomasta merkitseIniensä osuuksien 
suhteessa; ne maksetaan kansållisena valuuttana kuuden kuUkauden kuluessa nii
den pyytämisestä. 

6. Kun pankin toiminta loppuu, niin jäsenvaltioiden myöntämät erityislainat 
maksetaan vasta pankin' mUiden velkojen tultua maksetuiksi. 
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7 artikla 

1. Jos jonkin jäsenvaltion valuutan pariarvoa alennetaan 4 artiklassa määritel
tyyn laskentayksikköön verrattuna, tämä valtio tasoittaa pankille kansallisena va
luuttana maksamansa pääomaosuuden määrän lisämaksulIa suhteessa pariarvossa 
toimeenpantuun muutokseen. Tasoitusmaksu ei kuitenkaan saa ylittää' pankin 
sanottuna valuuttana myöntämien lainojen kokonaismäärää lisättynä sanottuna 
valuuttana olevilla saatavilla. Tasoitusmaksu on suoritettava kahden kuukauden 
kuluessa tai, siltä osalta kuin se vastaa myönnettyjä lainoja, niiden langetessa 
maksetta viksi. 

2. Jos jonkin jäsenvaltion valuutan pariarvoa korotetaan 4 artiklassa vahvistet
tuun laskentayksikköön verrattuna, niin pankki tasoittaa sanotun valtion kansalli
sena valuuttana maksaman pääomaosuuden määrän suhteessa pariarvossa toimeen
pantuun muutokseen. Tasoitusmaksu ei kuitenkaan saa ylittää pankin sanottuna 
valuuttana myöntämien lainojen kokonaismäärää lisättynä pankin sanottuna va
luuttana olevilla saatavilla. Tämä maksu on suoritettava kahden kuukauden kulu
essa tai, siltä osalta kuin se vastaa myönnettyjä lainoja, niiden maksettaviksi lange
tessa. 

3. Jäsenvaltion valuutan pariarvo 4 artiklassa määriteltyyn laskentayksikköön 
verrattuna on tätä laskentayksikköä vastaavan määrän hienoa kultaa ja sen määrän 
hienoa kultaa välinen suhde, joka vastaa puheena olevan valuutan Kansainväliselle 
Valuuttarahastolle ilmoitettua pariarvoa. Mikäli tällaista ilmoitusta ei ole tehty, 
pariarvo saadaan asianomaisen jäsenvaltion juokseviin maksuihin kultana määritel
tyyn tai kultaan vaihdettavissa olevaan valuuttaan soveltamasta vaihtokurssista . 

. 4. Hallintoneuvosto voi päättää, että 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja sääntöjä 
ei sovelleta, silloin kun Kansainvälisen Valuuttarahaston tai pankin kaikkien jäsen
maiden kaikkien valuuttojen pariarvoa muute.taan samassa suhteessa. 

8 artikla 

Pankin hallinto- ja johtoelimet ovat hallintoneuvosto, hallitus ja johtokunta. 

9 artikla 

1. Hallintoneuvoston muodostavat jäsenvaltioiden nimittämät ministerit. 
2. Hallintoneuvosto laatii pankin luottopolitiikan yleiset suuntaviivat ja erityi-

sesti ne, joiden tulee olla määräävinä yhteismarkkinoiden asteettaisesti edistyessä. 
Hallintoneuvosto valvoo näiden suuntaviivojen noudattamista. 
3. Lisäksi hallintoneuvosto: 
a) päättää 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti merkityn pääoman korottamisesta, 
b) käyttää 6 artiklassa mainittuja erityislainoja koskevia valtuuksia, 
c) käyttää 11 ja 13 artiklassa mainittuja hallituksen ja johtokunnan jäsenten 

nimittämistä ja erottamista koskevia valtuuksia, 
d) hyväksyy 18 artiklan 1 kohdassa edellytetyn poikkeuksen, 
e) hyväksyy hallituksen laatiman vuosikertomuksen, 
f) hyväksyy vuotuisen tilitaseen sekä voitto- ja tappiotilin, 

12 
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g) käyttää niitä valtuuksia ja suorittaa ne tehtävät, jotka on mainittu 7, 14, 17, 
26 ja 27 artiklassa, 

h) hyväksyy pankin työjärjestyksen. 
4. Hallintoneuvosto voi sopimuksen ja tämän ohjesäännön puitteissa yksimieli

sellä päätöksellä tehdä mitä tahansa pankin toiminnan keskeyttämistä ja sen mah
dollista lopettamista koskevia ratkaisuja. 

10 artikla 

Mikäli tässä ohjesäännössä ei ole toisin määrätty, tekee hallintoneuvosto pää
töksensä sen muodostavienjäsenten äänten enemmistöllä. Hallintoneuvoston.äänes
tyksissä noudatetaan 148 artiklan määräyksiä. 

11 artikla 

1. Hallitus yksin on oikeutettu päättämään luottojen ja takuiden myöntämisestä 
ja lainojen ottamisesta; se vahvistaa myönnettävien lainojen korot ja takuitten väli
tyspalkkiot; se valvoo, että pankkia hallitaan järkipcräisesti; se huolehtii siitä, että 
pankkia johdetaan sopimuksen ja ohjesäännön määräysten sekä hallintoneuvoston 
vahvistamien yleisten suuntaviivojen mukaisesti. 

Hallituksen tulee tilivuoden päättyessä antaa hallintoneuvostolle kertomus, ja 
kun se on hyväksytty, julkaista se. . 
. 2. Hallituksessa on 12 varsinaista ja 12 varajäsentä. 

Hallintoneuvosto nimittää hallituksen jäsenet viisi~otiskaudeksi jäsenvaltioiden 
ja komission nimeämisten nojalla, seuraavasti: 

3 jäsentä nimeää Saksan liittotasavalta; 
3 jäsentä nimeää Ranskan tasavalta; 
3 jäsentä nimeää Italian tasavalta; 
2 jäsentä nimeävät Benelux-maat yhteisesti; 
1 jäsenen nimeää komissio. 
Heidät voidaan nimittää uudelleen. 
Jokaista jäsentä avustaa samoin ehdoin ja samaa menettelyä noudattaen nimetty 

varamies. 
Varamiehet voivat ottaa osaa hallituksen kokouksiin; heillä ei ole äänioikeutta 

muulloin kuin toimiessaan varsinaisen jäsenen tilalla tämän estyneenä ollessa. 
Hallituksen puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan joku varapuheenjohta

jista toimii hallituksen kokouksissa puheenjohtajana osallistumatta äänestyksiin. 
Hallituksen jäsenet valitaan kaikin puolin riippumattomista ja pätevistä henki

löistä; he ovat vastuunalaisia vain pankille. 
3. Hallintoneuvosto voi määräenemmistöllä erottaa hallituksen jäsenen vain, 

jos tämä ei enää täytä tehtävänsä hoitamiseen tarvittavia ehtoja. 
Vuosjkertomuksen hylkääminen aiheuttaa hallituksen eron. 
4. Jäsenpaikan vapautuessa kuolemantapauksen tai vapaaehtoisen virasta eroa

misen, erottamisen tai yhteiseroamisen johdosta paikat täytetään 2 kohdassa annet
tujen sääntöjen mukaisesti. Muulloin kuin uusien yhteisnimitysten ollessa kyseessä 



jäsenten seuraajat nimitetään ensin mainittujen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. 
5. Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot. Se toteaa yksimie

lisellä päätöksellä varsinaisen jäsenen tai varajäsenen tehtäviin mahdollisesti sovel:
tumattoman toiminnan. 

12 artikla 

1. Kullakin jäsenellä on hallituksessa yksi ääni. 
2. Mikäli tässä ohjesäännössä ei ole toisin määrätty, tekee hallitus päätöksensä 

äänivaltaisten jäsenten yksinkertaisella äänten ene~stöllä. Määräenemnllstöön 
vaaditaan kahdeksan ääntä. Pankin työjärjestyksessä vahvistetåan, kuinka monen 
jäsenen läsnäolo tarvitaan, jotta hallitus on päätösvaltainen. 

1 3 a r t i k I'a 

1. Johtokunnan muodostavat puheenjohtaja ja kaksi varåpuheenjohtajaa, jotka 
hallintoneuvosto nimittää hallituksen ehdotuksesta kuudeksi vuodeksi. Heidät voi~ 
daan nimittää uudelleen. 

2. Hallituksen määräenemmistöllä tekemästä ehdotuksesta hallintoneuvosto voi 
niinikään määräenemmistöllä tehdyllä päätöksellä erottaa johtokunnan jäsenet. 

3. Johtokunta huolehtii puheenjohtajansa johtamana ja hallituksen valvonnassa 
pankin juoksevien asiain hoitamisesta. 

Se valmistelee hallituksen päätökset etenkin kyseen ollessa lainojen ottamisesta 
sekä luottojen ja takuiden myöntämisestä; se huolehtii näiden päätösten täytän
töönpanosta. 

4. Johtokunta antaa enemmistöpäätöksellä lausuntonsa luottojen ja takuiden 
myöntämissuunnitelmista sekä lainojen ottamissuunnitelmista. 

5. Hallintoneuvosto vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot ja toteaa heidän 
näihin tehtäviin soveltumattoman toimintansa. 

6. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan j ompikumpi varapuheenjohtajista 
edustaa pankkia oikeudellisissa ja muissa asioissa. 

7. Parikin virkamiehet ja toimenhaltijat ovat puheenjohtajan alaisia. Hän ottaa 
heidät palvelukseen ja vapauttaa heidät. Henkilöstöä valittaessa ei tule ottaa huo
mioon yksistään asianomaisten henkilökohtaista soveltuvuutta ja ammattipätevyyttä~ 
vaan myös se, että jäsenvaltioiden kansalaiset ovat kohtuullisessa suhteessa edus
tettuina. 

8. Johtokunta ja pankin henkilöstö ovat vastuunalaisia vain pankille ja hoitavat 
tehtäviään kaikin puolin riippumattomasti. 

14 artikla 

1. Hallintoneuvoston asianomaisten pätevyyden nojalla nimittämä kolmijäseni
nen komitea tarkastaa vuosittain pankin toiminnan sääntöjenmukaisuuden ja pan
kin kirjanpidon. 

2. Se vahvistaa, että tilitase sekä voitto- ja tappiotili täsmäävät kirjanpidon kans
sa ja että niistä käy täsmällisesti selville pankin asema niin tulo- kuin menopuolella. 
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15 artikla 

Pankki ylläpitää yhteyttä kuhunkin jäsenvaltioon viimeksi mainitun nimeämän 
viranomaisen välityksellä. Suorittaessaan rahataloudellisia liiketoimia pankki on 
yhteydessä asianomaisen jäsenvaltion setelipankkiin tai sen hyväksymiin muihin 
rahalaitoksiin. 

16 artikla 

1. Pankki on yhteistyössä kaikkien sellaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa, 
jotka työskentelevät vastaavanlaisilla aloilla kuin se itse. 

2. Pankki pyrkii solmimaan kaikki tarvittavat yhteydet yhteistyön aikaansaami
seksi niissä maissa sijaitsevien pankki- ja rahalaitosten kanssa, joihin sen toiminta 
ulottuu. 

17 artikla 

Hallintoneuvosto .tulkitsee tai täydentää jonkin jäsenvaltion tai komission 
pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan tämän ohjesäännön 9 artiklan nojalla vahvis
tamiansa suuntaviivoja samoin ehdoin kuin suuntaviivat on vahvistettu. 

18 artikla 

1. Sopimuksen 130 artiklassa vahvistetun valtuuden puitteissa pankki myöntää 
jäsenilleen tai yksityisille taikka julkisille yrityksille luottoja sellaisiakin investointi
suunnitelmia varten, jotka on tarkoitus toteuttaa jäsenvaltioiden Euroopassa sijait
sevilla alueilla, mikäli varoja ei muista lähteistä ole kohtuullisilla ehdoilla saatavissa. 

'Pankki voi kuitenkin hallintoneuvoston yksimielisesti hyväksymässä poikkeus
tapauksessa hallituksen ehdotuksesta myöntää luottoja sellaisia investointisuunni
telmia varten, jotka kokonaan tai osaksi on tarkoitus toteuttaa jäsenvaltioiden 
Euroopassa sijaitsevien alueitten ulkopuolella. 

2. Lainojen myöntäminen tehdään mahdollisimman suuressa määrin riippuvaksi 
muidenkin rahoituskeinojen hyväksi käyttämisestä. 

3. Kun yritykselle. tai muulle yhteisölle kuin jäsenvaltiolle on myönnetty laina, 
niin pankki asettaa lainan antamisen riippuvaksi joko sen jäsenvaltion takuusta, 
jonka alueella suunnitelma on tarkoitus toteuttaa, tai muista riittävistä takuista. 

4. Pankki voi antaa takuun julkisten tai yksityisten yritysten ottamille lainoille 
sopimuksen 130 artiklassa edellytettyjen suunnitelmien toteuttamiseksi. 

5. Pankin myöntämien voimassa olevien lainojen ja takuitten yhteissumma ei 
saa ylittää 250 %:a merkitystä pääomasta. 

6. Pankki sisällyttää laina- ja takuusopimukseen sopivaksi katsomansa varauman 
kurssiriskien varalle. 

19 artikla 

1. Pankin myöntämien lainojen korot samaten kuin takuiden välityspalkkiot so
peutetaan pääomamarkkinoilla vallitseviin oloihin ja ne lasketaan sellaisiksi, että 
niistä saatavat tulot antavat pankille mahdollisuuden vastata velvoituksistaan, 
peittää kulunsa ja perustaa vararahasto 24 artiklan mukaisesti. 
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2. Pankki ei myönnä koronalennuksia. Kun korkokannan alentaminen näyttää 
rahoitussuunnitelman erityisen luonteen vuoksi aiheelliselta, asianomainen jäsen
valtio tai jokin kolmas taho voi myöntää korkohyvitystä, siinä määrin kuin sen myön
täminen on sopusoinnussa sopimuksen 92 artiklassa vahvistettujen määräysten kanssa. 

20 artikla 

Pankin tulee lainoja ja takuita myöntäessään noudattaa seuraavia periaatteita: 
1. Se valvoo, että sen varoja käytetään mahdollisimman järkiperäisesti yhteisön 

etujen mukaisesti. 
Se ei voi myöntää lainoja tai lainan takuita muulloin, kuin 
a) jos toiminnasta saatava tuotto takaa koron ja kuoletusten suorittamisen kyseen 

ollessa tuotannon piiriin kuuluvan yrityksen toimeenpanemista suunnitelmista tai 
jos sen takuuna on sen valtion antama sitoumus, jossa suunnitelma toteutetaan, tai se 
on muunlaisten suunnitelmien ollessa kyseessä muulla tavoin taattu ja 

b) jos suunnitelman toteuttaminen edistää yleisen taloudellisen tuottavuuden 
kasvua ja yhteismarkkinoiden toteutumista. ---------

2. Se ei voi lainkaan osallistua yrityksiin eikä ottaa kannettavakseen vastuuta 
niiden hoitamisesta,. paitsi milloin sen oikeuksien suojeleminen saatavan maksami
sen turvaamiseksi sitä vaatii. 

3. Se voi siirtää saatavansa pääomamarkkinoille ja tätä varten vaatia, että sen 
lainanottajat laskevat liikkeelle obligaatioita tai muita arvopapereita. 

4. Sen enempää pankki kuin jäsenvaltiotkaan eivät saa asettaa ehtoja, joiden 
nojalla lainatut varat olisi käytettävä jonkin määrätyn jäse:avaltion alueella. 

5. Se voi määrätä lainan myöntämisen riippuvaksi tarjousten kansainvälisestä 
hankkimisesta. 

6. Se ei rahoita kokonaan eikä osittain sellaista suunnitelmaa, jota vastustaa se 
jäsenvaltio, jonka alueella sanottu suunnitelma tulisi toteuttaa. 

21 artikla 

1. Laina- tai takuuanomukset voidaan j ättää pankille joko komission tai senjasen
valtion välityksellä, jonka alueella suunnitelma on tarkoitus toteuttaa. Samaten jokin. 
yritys voi osoittaa laina- tai takuuanomuksen suoraan pankille. 

2. Komission välityksellä jätetyt anomukset alistetaan lausunnon saamista varten 
sille jäsenvaltiolle, jonka alueella suunnitelma on tarkoitus toteuttaa. Jäsenmaan 
välityksellä jätetyt anomukset toimitetaan lausunnon saamista varten komissiolle. 
Yrityksen suoraan tekemät anomukset alistetaan asianomaiselle jäsenvaltiolle ja 
komissiolle. 

Asianomaisten jäsenvaltioiden ja komission tulee antaa lausuntonsa viimeistään 
kahden kuukauden kuluessa. Mikäli vastausta ei sanotun ajan kuluessa ole saatu, 
voi pankki katsoa, että suunnitelman suhteen ei ole huomauttamista. 

3. Hallitus päättää johtokunnan sille alistamista laina- ja takuusopimuksista. 
4.Johtokunta tutkii, täyttävätkö sille alistetut laina- ja takuuanomukset tässä 

ohjesäännössä ja erityisesti 20 artiklassa annetut ehdot. Jos johtokunta puoltaa lainan 
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tai t~kuun myöntämistä, sen tulee alistaa hallitukselle sopimusluonnos; johtokunta 
voi tehdä puoltolauseensa riippuviksi tarpeellisiksi katsomistaan ehdoista. Jos johto
kunta vastustaa lainan tai takuun myöntämistä, sen tulee toimittaa . hallitukselle 
lausuntonsa kera tarpeelliset asiakirjat. 

5. Jos johtokunnan lausunto on kielteinen, voi hallitus myöntää kyseessä ole
van lainan tai takuun ainoastaan yksimielisellä päätöksellään. 

6. Jos komission lausunto on kielteinen, voi hallitus myöntää kyseessä olevan 
lainan tai takuun ainoastaan yksimielisellä päätöksellään komission nimeämän jäse
nen pidättyessä tällöin ,äänestyksestä. 

7. Jos sekä johtokunnan että komission lausunto on kielteinen, hallitus ei voi: 
myöntää kyseessä olevaa lainaa tai takuuta. 

22 artikla 

1. Pankki lainaa tehtäviensä täyttämiseen tarvittavat varat kansainvälisiltä pää
omamarkkinoilta. 

2. Pankki voi kotimaisia emittointeja koskevan lainsäädännön puitteissa ottaa 
jonkin jäsenmaan pääomamarkkinoilta lainoja tai, tällaisen lainsäädännön jäsen
valtiosta puuttuessa, asianomaisen jäsenvaltion ja pankin välisissä neuvotteluissa 
saavutetun sopimuksen nojalla. 

Jäsenvaltion asianomaiset elimet voivat evätä suostumuksensa vain, jos sanotun 
maan pääomamarkkinoilla on pelättävissä vakavia häiriöitä. 

23 artikla 

1. Pankki voi seuraavissa tapauksissa käyttää hallussaan olevia varoja, joita se ei 
heti tarvitse omien velvoitteidensa täyttämiseen: 

a) se voi tehdä sijoituksiavaluuttamarkkinoilla, 
b) se voi 20 artiklall 2 kohdan määräysten sisältämin varauksin ostaa tai myydä 

joko itsensä tai lainanottajiensa liikkeelle laskemia arvopapereita, 
c) se voi suorittaa minkä tahansa muunkin tavoitteisiinsa liittyvän rahataloudel

lisen toimenpiteen. 
2. Pankki ei, paitsi 25 artiklaan sisältyvissä tapauksissa, ryhdy sijoitustoiminnas

saan mihinkään valuuttakauppaan, joka ei välittömästi ole tarpeen sellaisten anto
lainojen toteuttamiseksi tai sitoumusten täyttämiseksi, joista se on sopinut liikkeelle 
laskemiensa lainojen tai hyväksymiensä takuiden yhteydessä. 

3. Tässä artiklassa tarkoitetuissa kysymyksissä toimii pankki yhteisymmärryk
sessä jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten tai niiden setelipankin kanssa. 

24 artikla 

l. Asteittaisesti perustetaan aina 10 % :ii~ asti merkitystä pääomasta nouseva 
vararahasto. Mikäli pankin sitoumustilanne sallii, voi hallitus päättää lisävaranto
jen perustamisesta. Niin kauan kuin vararahastoa ei vielä ole saatu kootuksi täy
teen määräänsä asti, siirretään siihen 
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a) sellaisten lainojen korkotulot, jotka pankki on myöntänyt jäsenvaltioiden 5 
artiklan nojalla maksettavista eristä, 

b) pankin myöntämistä lainoista aiheutuvat a) kohdassa mainittujen lainojen 
takaisinmaksuerien korkotulot, 

mikäli näitä korkotuloja ei tå.rvita pankin velvoitteiden täyttämiseen tai kulujen 
peittämiseen. 

2. Vararahaston varat on sijoitettava siten, että niihin voidaan turvautua milloin 
tahansa sanotun rahaston tavoitetta vastaavalla tavalla. 

25 artikla 

1. Pankilla on aina oikeus vaihtaa jonkin jäsenvaltion valuuttaisia varojaan toisen 
jäsenvaltion valuuttaan tehtäväinsä kanssa, sellaisina kuin ne on määritelty sopimuk
sen 130 artiklassa, sopusoinnussa olevien rahataloudellisten toimenpiteiden täytän
töön panemiseksi noudattaen samalla tämän ohjesäännön 23 artiklan määräyksiä. 
Pankki välttää mahdollisuuden mukaan tällaisia vaihtotoimia, jos sillä on käytettäviä 
tai irrotettavia varoja tarvitsemanaan valuuttana. 

2. Pankki ei saa vaihtaa jäsenvaltion valuuttaisia varojaan kolmannen maan va
luutaksi ilman sanotun jäsenvaltion suostumusta. 

3. Pankki voi vapaasti käyttää sitä osa,a pääomastaan,joka sille on suoritettu kul
tana tai vaihdettavina valuuttoina, samaten kuin Talousyhteisön ulkopuolisilta 
markkinoilta lainattuja valuuttoja. 

4. Jäsenvaltiot sitoutuvat asettamaan pankin velallisten käytettäviksi sellaisten 
lainojen pääoman ja korkojen maksamiseen tarvittavia valuuttoja, jotka pankki on 
myöntänyt tai taannut suunnitelmien toteuttamista varten niiden alueella. 

26 artikla 

Jos jäsenvaltio laiminlyö tähän ohjesääntöön perustuvat jäsenvelvollisuutensa, 
erityisesti velvollisuuden maksaa osuutensa merkitystä pääomasta tai erityislainansa 
taikka lainojensa korkojen ja kuoletusten maksamisen, hallintoneuvosto voi mää
räenemmistöllä päättää lainojen tai takuiden myöntämisen keskeyttämisestä sano
tulle jäsenvaltiolle tai sen kansalaisille. 

Tällainen päätös ei vapautajäsenvaltiota eikä sen kansalaisia velvoituksista pank
kia kohtaan. 

27 artikla 

1. Jos hallintoneuvosto päättää lopettaa pankin toiminnan, on kaiken toiminnan: 
päätyttävä välittömästi sellaisia toimenpiteitä lukuun ottamatta, jotka asiaankuulu
vasti ovat tarpeen varojen hyväksikäytön, suojaamisen ja säilyttämisen varmistami
seksi samaten kuin sitoumusten hoitamiseksi. 

2. Jos toiminta lopetetaan, hallintoneuvosto nimittää selvitysmiehet ja antaa 
näille 'ohjeet loppuselvitystä varten. 

28 artikla 

1: Pankilla on kussakin jäsenvaltiossa kansallisen lainsäädännön luonnollisille ja 
oikeushenkilöille myöntämään kaikkein laajimmalie ulottuvaan oikeudelliseen ase-
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maän verrattava asema; se voi nimenomaan hankkia ja myydä kiinteää ja irt~inta 
omaisuutta sekä esiintyä oikeudessa. 

Pankin erioikeudet ja koskemattomuus määritellään sopimuksen 218 artiklassa 
edellytetyssä pöytäkirjassa. 

2. Pankin varat ovat vapaat takavarikosta tai pakkoluovutuksesta, olivat ne mitä 
laatua tahansa. 

29 artikla 

Asianomaiset kansalliset oikeusviranomaiset ratkaisevat toisaalta pankin ja toi
saalta sen lainanantajien, lainanottajien tai kolmansien osapuolten väliset erimieli
syydet, mikäli ne eivät kuulu tuomioistuimen toimivaltaan. 

Pankin tulee valita itselleen kotipaikka kussakin jäsenmaassa. Se voi kuitenkin 
jossakin tekemässään sopimuksessa valita itselleen erityisen kotipaikan tai sopia väli
tystuomiomenettelystä. 

Pankin varojaja omaisuutta ei voida takavarikoida eikä panna ulosottoon ~uuten 
kuin oikeuden päätöksellä. 

Tehty Roomassa 25 päivänä maaliskuuta 1957. 

(Allekirjoitukset) 

SAKSAN KOTIMAANKAUPPAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ 
KYSYMYKSIÄ KOSKEVA PÖYTÄKIRJA 

Korkeat sopimuspuolet 

ottaen huomioon Saksan kahtiajaon johdosta nykyään vallitsevat olosuhteet 

o v a t s 0 P i n e e t seuraavista sopimukseen liitetyistä määräyksistä: 

1. Koska kauppavaihto sekä Saksan niiden alueiden, joilla Saksan liittotasaval
lan valtiosääntö on voimassa, että niiden al1,leiden välillä, joilla tätä valtiosääntöä 
ei sovelleta, muodostaa osan Saksan kotimaankaupasta, ei sopimuksen soveltami-; 
nen vaadi mitään muutosta Saksan nykyiseen kaupankäyntijärjestykseen. 

2. Kukin jäsenvaltio antaa muille jäsenvaltioille ja komissiolle tiedot Saksan nii
den alueiden kanssa käytävää kauppavaihtoa koskevista sopimuksista, joissa Saksan 
liittotasavallan valtiosääntöä ei sovelleta, samaten kuin sopimusten sisältämistä 
täytäntöönpanoa koskevista määräyksistä. Jäsenvaltio huolehtii siitä, että sanottu 
täytäntöönpano ei ole ristiriidassa yhteismarkkinoitten periaatteiden kanssa ja ryh
tyy nimenomaan asianmukaisiin toimenpiteisiin haitan aiheuttamisen välttämiseksi 
muiden jäsenvaltioiden talouselämälle. 
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3. Kukinjäsenvaltio voi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin niiden vaikeuksien 
ennakolta torjumiseksi, joita sille saattaa aiheutua jonkin jäsenvaltion ja Saksa,n nii
den alueiden välisestä kaupasta, joissa Saksan liittotasavallan valtiosääntöä ei sovel
leta. 

Tehty Roomassa 25 päivänä maaliskuuta 1957. 

(Allekirjoitukset) 

ERÄITÄ RANSKAA KIINNOSTAVIA MÄÄRÄYKSIÄ 
KOSKEVA PÖYTÄKIRJA 

Korkeat sopimuspuolet 

h a 1 u t e n ratkaista eräät tämänhetkiset kysymykset sopimuksen yleisiä tavoit

teita silmällä pitäen 

o v a t s 0 P i n e e t seuraavista tähän sopimukseen liitetyistä määräyksistä. 

J 1. Maksut ja tukitoimenpiteet 

1. Komissio ja neuvosto suorittavat vuosittain tutkimuksen frangialueella käy
tännössä olevasta vientituen ja erityisten tuontimaksujen järjestelmästä. 

Tällaisen tutkimuksen yhteydessä tiedottaa Ranskan hallitus niistä toimista, joi
hin sen on tarkoitus ryhtyä avustus"ten ja maksujen tason alentamiseksi ja rationali
soimiseksi. 

Se ilmoittaa niinikään neuvostolle ja komissiolle suunnittelemiensa lisättyjen 
vapaaluettelojen johdosta käytäntöön otettavista uusista maksuista sekä niistä muu
toksista tukitoimiin ja maksuihin, joita sen on tarkoitus tehdä 1 päivänä tammi,,: 
kuuta 1957 voimassa olleen maksuylärajan puitteissa. Nämä eri toimenpiteet voi
daan ottaa keskustelun alaisiksi edellä mainituissa elimissä. 

2. Jos neuvosto katsoo, että yhdenmukaisuuden puute on haitaksi muiden jäsen
valtioiden joillekin teollisuuden aloille, se voi komission ehdotuksesta määräenem
mistöpäätöksellä pyytää Ranskan hallitusta ryhtymään eräisiin toimiin kutakin 
kolmea ryhmää, nimittäin raaka-aineita, puolivalmisteita ja valmiita tuotteita kos
kevien maksujen ja tukitoimien yhdenmukaistamiseksi. Jos Ranskan hallitus ei 
ryhdy näihin toimiin, neuvosto valtuuttaa, niinikään määräenemmistöpäätöksellä, 
muut jäsenvaltiot ryhtymään suojatoimiin, joiden ehdot ja yksityiskohdat se vah
vistaa. 

3. Siinä tapauksessa, että frangialueen juoksevien maksujen tase on pysynyt tasa
painossa yli vuoden ajanja sen valuuttavaranto tänä aikana on, erityisesti mitä ulko
maanltaupan volyymiin tulee, saavuttanut tyydyttäväksi katsottavan tason, voi neu
vosto komission ehdotuksesta enemmistöäänin päättää, että Ranskan hallituksen 
tulee purkaa maksu- ja tukijärjestelmänsä. 
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Jos komissio Ja Ranskan hallitus eivät ole yhtä mieltä siitä, onko frangialu~en 
valuuttavarannon taso kats<;>ttava tyydyttäväksi, ne siirtävät tämän kysymyksen 
ratkaisemisen jollekin keskinäisessä yhteisymmärryksessä välitystuomariksi valitse
malleen henkilölle tai elimelle. Jos yhteisymm~rrykseen ei päästä, tuomioistuimen 
puheenjohtaja nimittää sanotun välitys tuomarin. 

Näin tehty purkamispäätös on pantava täytäntöön siten, ettei maksutaseen tasa
painoa aseteta alttiiksi häiriöIle, ja nimenomaan siten, että se voidaan panna täytän
töön asteittain. Kun purkaminen on saatettu päätökseen, sovelletaan sopimuksen 
määräyksiä kokonaisuudessaan. 

Sanonta »juoksevien maksujen tase» on ymmärrettävä siinä merkityksessä,jonka 
sille kansainväliset elimet ja kansainvälinen va~uuttarahasto ovat antaneet, ts. sillä 
tarkoitetaan kauppavaihdon tasetta ja tulojen tai palvelusten luonteista näkymä
töntä maksuliikettä. 

ll. Ylityön korvaus 

1. Jäsenvaltiot katsovat, että yhteismarkkinoiden perustaminen johtaa ensim
mäisen vaiheen lopulla tilanteeseen, jossa ylityön korvauksen ja ylityön lisän keski
määrän perustat ovat teollisuuden piirissä samat kuin ne olivat Ranskassa keskimää
rin vuonna 1956. 

2. Jos tätä tilannetta ei ensimmäisen vaiheen lopulla saavuteta, komission tulee 
oikeuttaa Ranska niiden teollisuuden alojen osalta, joissa ylityön korvauksen muoto 
on poikkeava, ryhtymään suojatoirniin, joiden ehdot ja yksityiskohdat se vahvis
taa, paitsi siinä tapauksessa, että tämän vaiheen aikana samojen alojen palkka
tason keskimääräinen nousu muissa jäsenvaltioissa ylittää Ranskassa vuoden 1956 
keskiarvosta tapahtuneen nousun prosenttirnäärällä, jonka suuruuden komissio neu
voston määräenemmistöllä antaman hyväksymisen nojalla vahvistaa. 

Tehty Roomassa 25 päivänä maaliskuuta 1957. 

(Allekirjoitukset) 

ITALIAA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA 

Korkeat sopimuspuolet 

h a 1 u t e n ratkaista eräät Italiaa koskevat erityiskysymykset 

o v a t s 0 P i ne e t seuraavista sopimukseen liitetyistä määräyksistä: 

Yhteisön jäsenvaltiot 
o t t a v a t hu 0 m i 00 n, että Italian hallitus toteuttaa parhaillaan taloudel

lisen ekspansion kymmenvuotisohjelmaa, jonka tarkoituksena on tasapainottaa Ita
lian talouselämän rakenne, erityisesti varustamalla Etelä-Italian ja Italian saarten 
kehitysalueita sekä luomalla uusia työtilaisuuksia työttömyyden poistamiseksi; 
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p ala u t t a v a t m i ele en, että kansainväliset yhteistyön järjestöt, joiden 
jäseniä ne ovat, ovat ottaneet huomioon Italian hallituksen ohjelman ja hyväksyneet 
sen periaatteet ja tavoitteet; 

m yön t ä v ä t Italian o~elman tavoitteiden saavuttamisen olevan heidän 
yhteisen etunsa mukaista; 

s 0 p i v·a t,helpottaakseen Italian hallituksen tämän tehtävän täytäntöönpa
noa, että ne suosittelevat yhteisön elimille kaikkien sopimuksessa edellytettyjen kei
nojen ja menettelytapojen käytäntöön ottamista, erityisesti Euroopan investointi
pankin ja Euroopan sosiaali rahaston varojen tarkoituksenmukaista hyväksikäyttöä; 

o v a t s itä m i e 1 t ä, että yhteisön elinten tulee sopimusta soveltaessaan ottaa 
huomioon Italian talouselämän kannettavaksi lähivuosina tuleva rasitus ja erityisesti 
pyrkiä välttämään maksutaseeseen tai työllisyys tasoon kohdistuvia jännitystilanteita, 
jotka saattaisivat vaarantaa tämän sopimuksen soveltamisen Italiassa; 

t u n n u s t a v a t erityisesti, että 108 ja 109 artiklaa sovellettaessa on pidettävä 
huolta siitä, että Italian hallituksen pyytämät toimenpiteet varmistavat sen taloudel
lisen ekspansion ja väestön elintason parantamiseen tähtäävän ohjelman päätökseen 
saattamisen. 

Tehty Roomassa 25 päivänä maaliskuuta 1957. 

(Allekirjoitukset) 

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTAA KOSKEVA 
PÖYTÄKIRJA 

Korkeat sopimuspuolet 

h a 1 u t e n ratkaista eräät Luxemburgin suurherttuakuntaa koskevat erityiset 

kysymykset 

o v a t s 0 p i ne e t seuraavista sopimukseen liitetyistä määräyksistä: 

1 artikla 

1. Luxemburgin suurherttuakunnalla on maataloutensa erityisen aseman nojalla 
oikeus edelleen säilyttää niiden tuotteiden määrälliset tuontirajoitukset, jotka on 
mainittu tulleja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) sopjmuspuolten 3 
päivänä joulukuuta 1955 tekemään päätökseen liitetyssä, Luxemburgin maatalQutta 
koskevassa luettelossa. 

Belgia, Luxemburgja Alankomaat soveltavat 25 päivänä heinäkuuta 1921 tehdyn 
belgialais-Iuxemburgilaista talousunionia koskevan sopimuksen 6 artiklan 3 kappa
leessa edellytettyä järjestystä. 

2. Luxemburgin suurherttuakunta ryhtyy kaikkiin rakenteellisiin, teknisiin ja 
taloudellisiin toimenpiteisiin edellytysten luomiseksi Luxemburgin maatalouden 
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asteittaiselle liittymiselle yhteismarkkinoihin. Komissio voi esittää suurherttuakun
nalle suosituksia suoritettaviksi toimenpiteiksi. 

Siirtymäkauden lopulla neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuk
sesta, missä laajuudessa suurherttuakunnallemyönnettyjä poikkeuksia tulee säilyt
tää, muuttaa tai kumota. 

Kullakin asianomaisellajäsenvaltiolla on oikeus hakea tällaiseen päätökseen muu
tosta vetoamalla sopimuksen 8 artiklan 4 kohdan määräysten mukaisesti nimitettyyn 
välitystuomioistuimeen. 

2 artikla 

Vahvistaessaan sopimuksen 48 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja työntekijäin 
liikkumisvapautta koskevia määräyksiä komissio ottaa huomioon Luxemburgin 
erikoiset väestöolosuhteet. 

Tehty Roomassa 25 päivänä maaliskuuta 1957. 

(Allekirj oitukset ) 

PÖYTÄKIRJA, JOKA KOSKEE ERÄISTÄ MAISTA PERÄISIN 
OLEVIA, NIISTÄ TULEVIA JA JOHONKIN JÄSEN
VALTIOON TUOTAESSA ERITYISKOHTELUA 

NAUTTIVIA TAVAROITA 

Korkeat sopimuspuolet 

h a 1 u t e n täsmentää sopimuksen soveltamista joihinkin eräistä maista peräi

sin oleviin, niistä tuleviin ja johonkin jäsenvaltioon tuotaessa erityiskohtelua 

nauttiviin tavaroihin 

o v a t s 0 p i n e e t seuraavista tähän sopimukseen liitetyistä määräyksistä: 

1. Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen soveltaminen ei vaadi muu
toksia sopimuksen voimaantulohetkellä sovellettaviin tuontitullimääräyksiin: 

a) Surinamista ja Alankomaiden Antilleilta peräisin olevista ja sieltä tulevista 
tavaroista niitä Benelux-maihin tuotaessa, 

b) Marokosta, Tunisiasta, Vietnamin tasavallasta, Kambodzasta ja Laosista 
peräisin olevista ja sieltä tulevista tavaroista niitä Ranskaan tuotaessa. Mainittuja 
määräyksiä sovelletaan myöskin Uusien Hebridien yhteishallintoalueen ranskalai
siin siirtokuntiin, 

c) Libyasta ja nykyisin Italian huoltohallinnossa olevasta Somalimaasta peräisin 
olevista ja sieltä tulevista tavaroista niitä Italiaan tuotaessa. 

2. Yllä mainitun erityiskohtelun turvin johonkin jäsenvaltioon tuotujen tava
roiden ei niitä toiseen jäsenmaahan jälleen vietäessä katsota olevan sopimuksen 
10 artiklan tarkoittamassa mielessä ensin mainitussa maassa vapaassa kaupassa. 
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3. Jäsenvaltiot antavat välittömästi ennen sopimuksen voimaantuloa seuraavan 
vuoden päättymistä komissiolle ja muille jäsenvaltioille tiedot tässä pöytäkirjassa tar
koitettua erityiskohtelua koskevista määräyksistä samaten kuin luettelon tällaista 
kohtelua nauttivista tuotteista. 

Ne ilmoittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille niinikään näihin luetteloihin 
ja tähän kohteluun myöhemmin tehdyt muutokset. 

4. Komissio valvoo, ettei edellä mainittujen määräysten soveltamisesta aiheudu 
haittaa muille jäsenvaltioille ; se voi tässä tarkoituksessa ryhtyä jäsenvaltioiden välis
ten suhteiden osalta mihin tahansa asianmukaisiin toimiin. 

Tehty Roomassa 25 päivänä maaliskuuta 1957. 

(Allekirjoitukset) 

EUROOPAN HIILI- JA TERÄSYHTEISÖN TOIMIPIIRIIN 
KUULUVIEN TUOTTEIDEN ALGERIAN JA RANSKAN 

TASAVALLAN MERENTAKAISTEN DEPARTEMENTTIEN 
OSALTA NAUTTIMAA KOHTELUA KOSKEVA 

PÖYTÄKIRJA 

Korkeat sopimuspuolet 
tie toi s i n a s i itä, että sopimuksen Algeriaa ja Ranskan tasavallan meren

takaisia departementteja koskevat määräykset herättävät Algerian ja sanott1~en 
departementtien osalta kysymyksen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopi
muksen toimipiiriin kuuluviin tuotteisiin sovellettavasta kohtelusta, 

h a 1 u t e n löytää kummankin sopimuksen periaatteiden kanssa sopusoinnussa 
olevan asianmukaisen ratkaisun, 

j ä r j e s t ä v ä t tämän kysymyksen keskinäisessä yhteistyössä niin pian kuin 
mahdollista ja viimeistään Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 
ensimmäisen tarkistuksen yhteydessä. 

Tehty Roomassa 25 päivänä maaliskuuta 1957. 

(Allekirjoitukset) 
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MINERAALIÖLjYjÄ JA NIIDEN ERÄITÄ JOHDANNAISIA 
KOSKEVA PÖYTÄKIRJA 

Korkea t sopimuspuolet 

o v a t s 0 p i ne et seuraavista sopimukseen liitetyistä määräyksistä: 

1. Kukin jäsenvaltio voi muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin nähden 
kuuden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta säilyttää Brysselin nimik
keistön nimikkeisiin 27.09, 27.10, 27.11, 27.12 ja ex 27.13 (parafiini »slaek wax» ja 
mikrokiteinen vaha) kuuluvien ~uotteiden osalta 1 päivänä tammikuuta 1957 tai 
tämän sopimuksen voimaantulopäivänä sovelletut tullit ja maksut, jos ne ovat mata-
1ammat. Raakaö1jyjen säilytetty tulli ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että 1 päivänä 
tammikuuta 1957 toisaalta raakaöljyjen ja toisaalta yllä lueteltujen johdannaisten 
tullien välillä vallitseva poikkeama nousee enemmän kuin 5 %. Jos tällaista poik
keamaa ei ilmene, niin mahdollisesti syntyvä poikkeama ei saa ylittää 5 prosenttia 
1 päivänä tammikuuta 1957 nimikkeeseen 27.09 kuuluviin tuotteisiin sovelletusta 
tullista. Jos nb::n.ikkeeseen 27.09 kuuluvien tuotteiden tullejqja maksuja alennetaan 
ennen kuusivuotiskauden päättymistä, niin l!luidenkin yllä lueteltujen tuotteiden 
vastaavia tulleja ja maksuja tulee vastaavasti alentaa. 

Edellisessä kappaleessa mainituin ehdoin säilytetyt tullit poistetaan sanotun kau
den päätyttyä kokonaan muihin jäsenvaltioihin nähden. Yhteistä tullitariffia sovel
letaan samasta päivästä lähtien kolmansiin valtioihin. 

2. Mitä tulee Brysselin nimikkeistön nimikkeessä 27.09 tarkoitettuihin rnineraali
öljyjen tuotantotukiavustuksiin, niin sovelletaan sopimuksen 92 artiklan 3 e) kohtaa 
siinä iaajuudessa kuin nämä avustukset näyttävät välttämättömiltä raakaöljyjen hin
nan palauttamiseksi takaisin -maailmanmarkkinain eif-hintaan jäsenvaltion Euroo
passa olevassa satamassa. Kahden ensimmäisen vaiheen aikana komissio ei turvaudu 
93 artiklassa tarkoitettuihin valtuuksiinsa muuten, kuin jos se on tarpeen tällaisten 
avustusten väärinkäytön estämiseksi. 

Tehty Roomassa 25 päivänä maaliskuuta 1957. 

(Allekirjoitukset) 



EUROOPAN TALOUSYHTEISÖN 
PERUSTAMISSOPIMUKSEN ALANKOMAIDEN 

KUNINGASKUNNAN MERENTAKAISIIN OSIIN 
SOVELTAMISTA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA 

Korkeat sopimuspuolet, 
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p itä e n t ä r k e ä n ä, että allekirjoitettaessa Euroopan talousyhteisön perus

tamissopimus täsmennetään sopimuksen 227 artiklan sisältämien määräysten mer

kitys Alankomaiden kuningaskunnalle, 

o v a t s 0 P i ne e t seuraavista sopimukseen liitetyistä määräyksistä: 

Alankomaiden kuningaskunnan hallituksella on kuningaskunnan perustuslain 
mukaisen rakenteen nojalla sellaisena, kuin se ilmenee 29 päivänä joulukuuta 1954 
annetusta asetuksesta, oikeus 227 artiklasta riippumatta ratifioida sopimus yksin
omaan Euroopassa sijaitsevan kuningaskunnan ja Alankomaiden Uuden Guinean 
puolesta. 

Tehty Roomassa 25 päivän~ maaliskuuta 1957. 

( Allekirjoitukset) 



111. Konventio 

MERENTAKAISTEN MAIDEN JA ALUEIDEN 
TALOUSYHTEISÖÖN ASSOSIOITUMISTA KOSKEVA 

SOVELTAMISKONVENTIO 

Korkeat sopimuspuolet~ 

h a l u te n vahvistaa sopimuksen 136 artiklassa edellytetyn soveltamiskonvention 

o v a t s 0 P i n e e t seuraavista tähän sopimukseen liitetyistä määräyksistä: 

1 artikla 

Jäsenvaltiot osallistuvat jäljempänä mainituin ehdoin toimiin, joiden tarkoi
tuksena on edistää sopimuksen IV, liitteessä lueteltujen maiden ja alueiden sosiaa
lista ja taloudellista kehittämistä tukemalla näistä maista ja alueista vastuussa ole
vien viranomaisten ponnisteluja. 

Sen vuoksi sanottuja merentakaisia maita ja alueita varten perustetaan kehi
tysrahasto, johon jäsenvaltiot viiden vuoden aikana suorittavat tämän konvention 
A liitteessä edellytetyt vuosimaksut. 

Rahastoa hoitaa komissio. 

2 artikla 

Sanotuista maista ja alueista vastuussa olevat viranomaiset esittävät komissiolle 
asianomaisten maiden ja alueiden paikallisten viranomaisten tai väestön edustajien 
kanssa yhteisymmärryksessä sellaiset sosiaaliset ja taloudelliset suunnitelmat, joiden 
rahoitusta yhteisöltä anotaan. 

3 artikla 

Komissio laatii vuosittain yleisohjelmia määrärahojen myöntämiseksi eri ryhmiin 
kuuluviin suunnitelmiin tämän konvention B liitteen mukaisesti käytettävissä olevista 
varoista. 

Yleisohjelmat käsittävät seuraavien alojen suunnitelmien rahoittamisen: 
a) jotkin sosiaaliset laitokset, erityisesti sairaalat, oppilaitokset ja tekniikan 

tutkimuksen laitokset, sekä väestön ammatinvalintaa ja ammattikoulutusta edistä
vät laitokset, 

b) tuotannolliseen ja konkreettiseen kehitykseen tähtäävän ohjelman täytäntöön
panoon välittömästi liittyvät, yleisen edun mukaiset taloudelliset investoinnit. 



. 4 a r t i·k 1 a· ..... 

KoInissiot~' kuultuaan' ~euvost~ vahvistaa' niääräenenuriistölla kunkin' varain-
hoitovuoden alussa ne summat, joilla on tarkoitus rahoittaa' 

a) 3 artiklan a) kohdassa mainittuja sosiaali~ia laitoksia, . - .. 
b) 3 artiklan b) kohdassa tarkoitettuja yleisen edun mukaisia taloudellisia inves-

tointejå.· 
: . . ,~ 

Neuvoston tulee päätöstä tehdessään pyrkiä käytettävissä oleVien varojen jäi'ki-
peräiseen jakamiseen maantieteellisessä suhtees~a. 

5 artikla' 
, ,. 

. 1 . ..I~.omi~~io määrää 4 artiklan a) kohdan m~kaisesti käytettävien va~ojenj~ka.:-. 
misesta sosiaalisten laitosten eri rahoituspyyntöjen kesk~n. . . " ,'.' :' 

2. Komissio laatii 4 artiklan b) kohdan mukaisesti täytäntöönpantavaksi hyväk
symiensä taloudellisten investointisuunnitelmien rahoitusehdotukset. 

: ,Komissio: toimittaa ehdotukset neuvostolle. 
, Iy.rikäli kuuk~uden kulue,ssa yksikään jäsenvaltio ei 'pyydä. neuvostqa otta~aan 

ehdotuksia käsiteltäviksi, ne katsotaan hyväksytyiksi. ': ". 
"Jos ne otetaan käsiteltäviksi neuvostossa, antaa, täm~ määräep.e:mmis~öllätehdy:g. 

,päätöksensä ,kahden kuukau~en kuluessa: ; j 

3. Vuoden kuluessa myöntämättömät määrärahat siirtyvät seuraaville v,uosilk. 
4. Myönnetyt määrärahat asetet~an töist~,va,st~us~a,~lev:ien vira~o~ais~e~ käyt

töön. Kpmissio v~lvoo, ett~ niitä käytetää,~ päät?ksen edellyttämä~n tar~oj.tukseen 
parhaalla taloudellisella tavalla. 

6'artikla 

Neuvosto vahvistaa määräene~töllä komission ehdotuksesta ~uuden kuukau
den kuluessa s~pim~ksen voimaa~tulosta' finanssiavustu~ten takaisii;l perimisiä,ja 
siirtoja, talousarvion laatimista sekä kehitysraha~ton hoitoa kosk~v~t yksityiskohtai
set ohjeet. 

7 artikla 

.4, 5 ja 6 art~klassa ~dellytetty määräenemmistö ta~koitt<l:a 67 . ääntä. Jäsenv:al
tioilla OI;l .. ,se~raavat äänimäärät: 

Belgia 
Saksa. 
Ranska 
Italia· 

, Luxemburg 
Alankomaat 

11 ääntä 
33 ääntä 
33 ääntä 
11 ääntä 

1 ääni 
·11 ääntä 

8 artikla, 

Kussakin maassa Ja· kullakin alueella ulotetaan liiketoiminnån perustamisoikeus 
asteittain' koskemaan muidenkin jäsenvaltioiden' kansalaisia' ja'::yhtiöitä' kuin sen 

jäsenvaltion;'jolla on erityiset suhteet sanottuun maah~n tai al~eeseen: Täinän'kon-

13 
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vention ensimmäisen soveltamisvuoden aikana neuvosto vahvistaa määräenemmis
.tollä komission ehdotuksesta ohjeet, joiden nojalla kaikenlainen syrjintä siirtymis
kauden aikana asteittaisesti lakkaa. 

9 artikla 

Toisaalta jäsenvaltioiden ja toisaalta maiden ja alueiden välisessä kauppavaih
dossa sovelletaan sopimuksen 133 ja 134 artiklassa edellytettyä tullijärjestelmää. 

10 artikla 

Tämän konvention voimassa ollessa jäsenvaltiot soveltavat kauppavaihdossaan 
maiden ja alueiden kanssa sopimuksen määrällisten rajoitusten poistamista jäsen
valtioiden väliltä koskevassa luvussa olevia määräyksiä, joita ne samana. kautena 
soveltavat keskinäisissä suhteissaan. 

11 artikla 

1. Vuoden kuluttua tämän konvention voimaantulosta kussakin maassa ja kul
lakin alueella muille maille avoimet tuontikiintiöt kuin sille maalle, jonka kanssa 
asianomaisella maalla tai alueella on erityiset suhteet, muutetaan muillekin jäsen
valtioille avoimiksi kokonaiskiintiöiksi ilman syrjintää. Samasta päivästä lähtien 
näitä kiintiöitä korotetaan vuosittain soveltamalla sopimuksen 32 artiklaa ja 33 
artikkin 1, 2, 4, 5, 6 ja 7 kohtaa. 

2. Mikäli vapauttamattoman tuotteen kokonaiskiintiö ei nouse 7 prosenttiin 
maan tai alueen koko tuonnista, niin 7 prosentin suuruinen kiintiö vahvistetaan 
tälle tuonnille viimeistään vuoden kuluttua tämän konvention voimaantulosta ja 
sitä korotetaan vuosittain 1 kohdan määräysten mukaisesti. 

3. Mikäli maassa tai alueella ei joillekin tavaroille ole avattu tuontikiintiöitä, 
komissio vahvistaa yksityiskohtaiset ohjeet kiintiöiden avaamiseksi ja laajentami
seksi muille jäsenvaltioille. 

12 artikla 

Siinä laajuudessa kuin jäsenvaltioiden tuontikiintiöt koskevat sekä sellaisesta 
jäsenvaltiosta tulevaa tuontia, jolla on erityiset suhteet johonkin maahan tai aluee
seen, että tästä maasta tai alueelta tulevaa tuontia, vahvistetaan maista tai 
alueilta tulevan tuonnin osalle kokonaiskiintiö tuontitilaston perusteella. Sanottu 
kiintiö vahvistetaan tämän konvention ensimmäisen sovellutusvuoden aikana ja 
sitä korotetaan 10 artiklan määräysten mukaisesti. 

13 artikla 

10 artiklan määräykset eivät ole esteenä tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta kos
keville·kielloille tai rajoituksille, jotka perustuvat yleiseen moraaliin, yleiseen järjes
tykseen tai yleiseen turvallisuuteen, ihmisten ja eläinten terveyden ja hengen. suoje
lemiseen tai kasvien suojaamiseen, taiteellisesti, historiallisesti tai arkeologisesti 
arvokkaiden kansallisten aarteiden taikka teollisen ja kaupallisen omistusoikeuden 
turvaamiseen. Tällaiset kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa muodostua sen 
enempää mielivaltaiseksi sytjinnäksi kuin kaupan naamioiduksi rajoittamiseksikaan. 
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14 artikla 

Tf:!.mänkonvention voimassaolon päättymisestä aina siihen saakka, kunneS 
assosioitumismääräykset vahvistetaan uutta kautta varten, tuontikiintiöt sekä näissä 
maissa ja näillä alueilla että jäsenvaltioissa, kyse en ollessa näiden maiden ja aluei
den alkuperäistuotteista, pysyvät viidettä vuotta varten vahvistetulla tasolla. Niin
ikään säilytetään viidennen vuoden lopulla vallinnut liiketoiminnan perustamis
oikeus. 

15 artikla 

1. Toisaalta paahtamattoman kahvin tuonti Italiaan ja Benelux-maihin ja toi
saalta banaanien tuonti Saksan liittotasavaltaan, niiden tullessa ulkopuolisista maista, 
pääsevät osallisiksi tämän konvention liitteenä olevissa pöytäkirjoissa vahvistetuista 
tullikiintiöistä. 

2. Jos konvention voimassaolo päättyy ennen uuden sopimuksen solmimista, 
jäsenvaltiot pääsevät tämän uuden sopimuksen odotusaikana osallisiksi banaanien, 
kaakaopapujen ja paahtamattoman kahvin osalta sellaisista tullikiintiöistä, joihin 
nähden ovat voimassa toisen vaiheen alussa sovellettavat tullit ja jotka ovat määräl
lisesti yhtä suuret kuin ulkopuolisista maista tuleva tuonti sen vuoden aikana, jolta. 
viimeinen tullitilasto on käytettävissä. 

Näitä kiintiöitä korotetaan tarpeen tullen tuojamaitten kulutuksen kasvun suh
teessa. 

3. Jäsenvaltiöilla, Jotka nauttivat ulkopuolisista maista tulevan paahtamattoman 
kahvin ja banaanien tuontia koskevissa pöytäkirjoissa vahvistettuja tullikiintiöitä 
sopimuksen voimaantulohetkellä sovellettavaan tulliin, on oikeus edellisessä kohdassa 
edellytetyn järjestelyn sijasta säilyttää näiden tuotteiden tullikiintiöt tämän konven
tion voimassaoloajan päättymishetken tasolla. 

Näitä kiintiöitä korotetaan tarpeen tullen 2 kohdan mukaisesti. 
4. Asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä vahvistaa komissio edellisissä koh

dissa edellytettyjen tullikiintiöiden määrät. 

16 artikla 

Tämän konvention 1-8 artiklaa sovelletaan Algeriaan ja Ranskan merentakai
siin departementteihin. 

17 artikla 

14 ja 15 artiklaan sisältyvien määräysten soveltamista lukuun ottamatta tämä 
konventio on voimassa viisi vuotta. 

Tehty Roomassa 25 päivänä maaliskuuta 1957. 

( Allekirjoitukset) 
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Konvention 1 artiklassa mainittu A-liite 

Prosenttiluvut ' 1. vuosi 
1", 

2. vuosi 

1 

3. vuosi 
,1 

4. 'vuosi 
, 1 

'5. vuosi '1 Yhteensä 
10% 12,5 % 16,5 % '22,5 % 38;5 % 100% 

Maat Miljoonaa Euroopan maksuliit9n laskentayksikköä 

, , 

Belgia 7 8,75 11,55 15,75 26,95 70 
Saksa 20 25 33 45 77 200 
Ranska 20 25 33 45 77 200 
Italia 4, 5 6,60 9 15,40 40 

,Luxemburg 0,125, 0,15625 0,20625 0,28125 0',48125 1,25 
Alankomaat 7 8,75 11,55 15,75 26,95 70 

K 0 n v e n t i 0 n 3, a r t iki ~ s s ~ m ,a'i n i t t,u B -1 i i t e 

Prosenttiluvut 1. vuosi 
1, 

2. vuo'si 

1 

3. vuosi 1 ' 4. vuosi 

1 

5. vuosi 1 Yhteensä 
10% 12,5% 16,5 % 2~,5 % 38,5 % 100 % 

Merentakaiset Miljoonaa Euroopan maksuliiton laskentayksikköä 
maat ja alueet 

" 

Belgia 3, ' 3,75 4,95 6,75 'IJ,55 30 
Ranska 51,125 63,906 84,356 115,031 196,832 511,25 
Italia 0,5 0,625 0,825; 1,12,5, 1,925 5 
A1ankomaat 3,5 4,375 5,775 7,875 13,475 35 

BANAANIEN TUONNIN TULLIKIINTIÖTÄ KOSKEVA' 
PÖYTÄKIRJA ' 

(Brysselin nimikkeistön niniikkeestä 08.01) 

Korkeat sopimuspuolet 

o v a t s 0 P i ne e t s,euraavista konventioon)iiteryistämääräyksistä: 

1. Sopimuksen 23 artiklan 1 b) kohdassa' edellytetyn ulkotullien ensimmalsen 
lähentymisen aikana aina toisen vaiheen päättymiseeri saakka Saksan liittotasavalta 
nauttii vuotuista tullivapaata tuontikiintiötä, suuruudeltaan 90 % vuoden 1956 tuon
nin määrästä, vähennettynä sopimuksen 131 artikJass~,tar~C?~tetui~ta mGl:is~aJa, alu-
eilta tulevilla määrillä. " 

2. Toisen vaiheen päättymisestä kohr,lannen vaiheen päättymiseen saakka tämä 
kiintiö on 80 % yllä mainitusta määrästä. , 

3. Edellä olevissa kohdissa mainittuja vuosikiintiöitä korotetaan 50 % toisaalta 
edellisen vuoden ja toisaalta vuoden 1956 koko tuonnin välisestä erotuksesta. 

Jos koko tuonti on pienempi kuin vuonna '1956, niin yllä mainitut vuosikiintiöt 
eivät saa ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuna aikana olla 90 prosenttia suuremmat 
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edellisen vuod.en tuont~a eivätkä toisessa kohdGl:ssa mainjttuna aikana 80 prosenttia 
suuremmat edellisen. vuoden ·tuontia.. '. 

4. Kun yl).teistä tullitadffi,a aleta;:til kokonaisuudessaan soveltaa, o~ kiintiö 75 % 
vuoden 1956 tuonnista. Tätä kiintiötä korotetaan 3 kohdan 1 kappaleen mukaisesti;. 

Jos tuonti on pienempi kuin vuonna 1956, ei yllä mainittu kiintiö'saa olla suurempi 
kuin 75 % edellisen. vuoden tuonnisfa .. 

Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tämän kiintiön 
lakkauttamisesta tai muuttamisesta. 

5. Yllä olevien määräysten mukaisesti kiintiöiden laskllperusteena olevan vuoden 
1956 tuonnin määrä, vähennettynä tuorinilla sopimuksen 131 artiklassa tarkoitetuista 
maista ja alueilta, on 290000 tonnia. , 

6. Siinä tapauksessa, että maat ja alueet eivät pystyisi toimittamaan Saksan liit
totasavallan haluamia määriä kokonaan, asianomaiset jäsenvaltiot ilmoittavat 
olevansa valmiit suostumaan Såksan tullikiintiän' vas~aavansuuruiseen . korottami
seen. 

Tehty Roomassa 25 päivänä ma~liskuuta 1957. 

(Allekirjoitukset) 

Tämän pöytäkirjan allekirjoitustilaisuudessa Saksan liittotasavallan valtuutettu. 
antoi, ha~lituksensa nimissä seuraavan ilmoituksen, jon~a muut valtuutetut ottivat 
ya:rteen: 

Saksan liittotasayalta ilmoittaa olevansa valmis rohkaisemaan yksityisten saksa
lais,ten toimia, jotka edistävät assosioiduista meren takaisista maista ja . alueilta 
tuotujen banaanien myyntiä liittotasavallassa~ 

Tässä tarkoituksessa ryhdytään mahdollisimman pian banaanien toimittamisesta 
ja markkinoinnista kiinnostuneiden eri IJ?aiden·liike-elämän edustajien kesken neu
votteluihin. 

PAAHTAMATTOMAN KAHVIN TUONNIN 
TULLIKIINTIÖTÄ KOSKEVA PÖYTÄKIRJA 

(Brysselin nimikkeistön nimikkeestä 09.01) 

Korkeat sopimuspuolet, 

o v a t s 0 P i ne e t seuraavista konventioon liitetyistä määräyksistä: 

A. Italian osalta 

Merentakaisten maiden ja alueiden talousyhteisöön assosioitumisen ensimmäisen 
kauden aikana ja sopimuksen 23 artiklan mukaisen tullien ensimmäisen muuttamisen 
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jälkeen ovat Italian alueelle kolmansista maista tulevan kahvin osalta voimassa 
sopimuksen voimaantulohetkellä sovellettavat tullit vuosikiintiön puitteissa, joka on 
yhtä suuri kuin Italian paahtamattoman kahvin koko tuonti ulkopuolisista maista 
vuonna 1956. 
,i Sopimuksen voimaantulon jälkeisestä kuudennesta vuodesta lähtien toisen vai
heen päättyrniseen mennessä alennetaan edellisessä kappaleessa 'mainittua lähtökiin
tiötä 20 %. 

Kolmannen vaiheen alusta lähtien ja sen aikana kiintiö on 50 % lähtökiintiöstä. 
Siirtymiskauden päätyttyä paahtamattoman 'kahvin tuonti Italiaan voi vielä 

neljän vuoden ajan nauttia tämän sopimuksen voimaan tullessa sovellettavia tulleja 
20 prosentin määrään saakka lähtökiintiöstä. 

Komissio tutkii, ovatko edellisessä kappaleessa mainittu prosenttiluku ja määrä
åika perustellut. 

Edellä mainitut kiintiöt ylittävään tuontiin sovelletaan so,pimuksen määräyksiä. 

B. Benelux-maiden osalta 

Toisen vaiheen alusta lähtien ja sen aikana voi kolmansista maista tulevan kahvin 
tuonti Belelux-maiden alueelle olla tullivapaa enintään 85 prosenttiin saakka sen 
vuoden paahtamattoman kahvin tuonnin koko määrästä, jolta tuorein tilasto on 
käytettävissä. 

Kolmannen vaiheen alusta lähtien ja sen ajaksi alennetaan edellisessä kappaleessa 
mainittu tullivapaa tuonti 50 prosenttiin' sen vuoden paahtamattoman kahvin 
tuonnin kokonaismäärästä, jolta tuorein tilasto on käytettävissä. 

Edellä mainitut kiintiöt ylittävään tuontiin sc:>velletaan sopimuksen määräyksiä. 
Tehty Roomassa 25 päivänä maaliskuuta 1957. 

(Allekirjoitukset) 



EUROOPAN TALOUSYHTEISÖN ERIOIKEUKSIAJA. 
KOSKEMATTOMUUTTA SEKÄ TUOMIOISTUIMEN 

OHJESÄÄNTÖÄ KOSKEVAT PÖYTÄKIRJAT 

Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen korkeat sopimuspuolet, 
k a t s 0 e n, että yhteisö tämän' sopimuksen 218 artiklan mä.äräysten mukaisesti' 

nauttii jäsenvaltioiden alueilla tehtäviensä täyttämiseksi tarvittavia erioikeuksia j~ 
koskemattomuutta, jotka on määritelty erillisessä pöytäkirjassa, . 

·k a t s 0 e n samalla, että Euroopan investointipankin' ohjesääntöä koskevan 
pöytäkirjan 28 artiklan määräysten mukaisesti pankki. nauttii edellisessä kappa
leessa mainitussa pöytäkirjassa määriteltyjä erioikeuksia ja koskemattomuutta, 

o v a t n i m e n n e e t tämän pöytäkirjan laatimista varten valtuutetuikseen: 

(Valtuutettujen luettelo) . 

jo t k a, vaihdettuaan' asianmukaisesti laadituiksi todetut valtakirjansa, 
o v a t s 0 p i n e e t seuraavista Euroopan talousyhteisöh perustamissopimuk

seen liitetyistä määräyksistä. 

1 luku. Yhteisön omaisuus, varat, saatavat ja liiketoimet 

1 artikla 

Yhteisön huoneistot ja rakennukset ovat loukkaamattomat. Ne ovat vapaat. 
,etsinnästä, pakko-otosta, takavarikosta tai pakkoluovutuksesta. Yhteisön omaisuus 
ja·varat·eivät voi joutua minkään hallinnollisen tai oikeudellisen pakkotoimenpiteen' 

.. kohteeksi ilman tuomioistuimen suostumusta. 

2·artikla 

Yhteisön arkistot ovat loukkaamattomat. 

'3 artikla 

Yhteisö, sen saatavat, tulot ja muu omaisuus ovat vapaat kaikista välittömistä 
. veroista. 

Jäsenmaiden hallitukset ryhtyvät aina mahdollisuuden mukaan asianmukaisiin 
toimiin sellaisten 'välillisten verojen ja maksujen takaisin maksamiseksi tai kor
vaamiseksi, jotka sisältyvät kiinteän ·tai .. irtaimen omaisuuden· hintaan yhteisön 
suorittaessa viralliseen tarpeeseensa' suurehkoja ostoja. Nämä toimenpiteet eivät 
kuitenkaan saa johtaa yhteismarkkinoiden sisäisen kilpailun vinoutumiseen. 
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Vapautdsta ei myönnetä veroista: maksuista eikä ~uista Virallisista suorituksista, 
jotka p~Jiti:i.~n: pelkä~tään yleishyödyllisten palvelusten korvauksena. .". 

4 artikla 

Yhteisö on'vapaa kaikista.vi~alliseen käyttöönsä tarkoitettujeu'tavarain tuontia 
ja vientiä koskevista' tulleista., kielloista ja rajoituksista; näin . maahan tuotuja tava
roita ei saa 1~o-.Q-uttåa muille tuojamaan alueella korVausta vastaan eikä korvauksetta, 
paitsi kyseessä olevan maan haUituksen hyväksymin' ehdoin. 

: Samaten 'yhteisö on vapaa 'kaikista julkaisujensa,:tuontia ja vientiä ko~kevista 
tulleista, kielloista ja rajoituksista. 

" . .'.-,' 

2 luku. Tiedotusyhteydet ja kulkuluvat 

5 artikla 

Yhteisön eliIl;let nauttivat k.a~kkien jäsenvaltioiden .. alueilla yiralliste~ ti~dotus
yhteyksiensä ja asiakirjojensa lähettämisen suhteen sama~ }whteh;l.a .kl:lin asianomai
nen valtio myöntää diplomaattisille edustustoille. 

Yhteisön elinten virallista kirjeenvaihtoa ja muita virallisia tiedotusyhteyksiä ei 
voida sensuroida. 

',~. a,rtikla 

Kulkulupia, joiden muodon neuvosto vahvistaa ja jotka jäsenvaltioiden viran
omaiset hyväksyvät matka-asiakirjoina kelpaaviksi, voivat yhteisön elinten puheen
johtajat antaa,.dinten jäsenille ja :toi!Ilihenkilöille. Näitä kulkulupia a~netaa~:virka
miehille.ja ,toimihenki.1öille sopim1;lks~n 212 a;rtiklassa edellytetyssä ohje~ä~nnössä 
v,ahvis.tettujen .. ehtojen.mukai.se~tL ... . . . 

Komissio voi tehdä sopimuksia sanottujen kulkulupie~ tunnustami,sesta ).~QI~~n,- .. 
. sien valtioiden alueilla liikkumiseen kelpaaviksi asiakirjoiksi. 

3 luku. Yleiskokouksen jäsenet 

7 a r t i ~ ~.a 

Yleiskokouksen jäsenten oikeutta matkustaa yleiskokouksen istuntopaikkakun-. 
nalle· tai· sieltä, takaisin ei·saa hallinnollisesti ·eikä millään muulla tayalla rajoittaa . 
. ; Yleiskokouksen jäsenille tullin ja valuutta tarkastuksen suhteen ... ~; ." ;. 

a) . myöntää' 'heidän' oma hallituksensa. samat ·helpotukset kuin' ko~keassa ase,.. 
massa.0leville virkamiehille· näiden' matkustaessa tilapäisessä ·virallisessa tehtävässä 
ulkomaille, ' .' ' .. '. . . . ~ .. ' '. : _ 
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." h)myöntävät muiden jäsenvaltioiden hallitukset samat helpötukset-kuiu'ulko
valtojen hallitusten edustajille näiden' tilapäisessä virallisessa tehtävässä. 

" " ~.: '.'8 a r ti k 1 a 

.' . Yleiskokouksepjäseniä ei voida kuulp.stella, pidättä~ eikä asettaa syytteeseen hei
dän.telItäviä~n hoitaessaan al1tamiensa lausuntojen tai ääne~tysten nojalla. 

9 artikla 

YIe1:skokoukseri i;tuntojen aik~ri.a sen jäs~net riauttivat.: 
a) kotimaansa alueella samaa koskemattomuutta kuin heidän kotimaansa paria-

me~tin j'äsenet, . . :.. . 

. b) kaikkien inuiden" jäsen~altioiden . alueilla vapautta 'k~iki~ta' pidätyksistä j~" 
oike-qstoi~eripi tels tä. . . . 

He' nauttivat ko~:ke~~ttoniuutta niinikään matkallaån yleiskokouksen 'istunto-
paikkakunnalle ja sieltä takaisin. . 

Koskemattomuuteen ei voida vedot~ itse teosta tavattaessa, eikä se liioin voi estää 
yleiskokousta peruuttamasta jonkun jäse~enså koskemattomuutta . 

. 4 .hlku .. Yhteisön el~ten tY9hön osallistuvat 
jäsenvaltioidenedustajat 

1.0. a:r t iki a 

Yhteisön elinten työhön osallistu:vat jäsenvaltioid~n edustajat samaten kuin hei
dän neuvonantajansa. ja asiantuntijansa nauttivat tehtäviään hoitaessaan s.ekä· 
matkQillaan istuntöpaikkakunnalle tai sieltä takaisin tavanomaisia erioikeuksia, 
koskemattomuutta Ja helpotuksia . 

. ,Tätä artiklaa sovelletaan myös yhteisön.neuvoa antavien elinten jäseniin. 

,.. 5 lukli~ 'Yhteisön virkamiehet ja: muut toimihenkilöt 

'. Kurtkinjäsenvaltion alueella sopimuksen 212 artiklassa tarkoitetut virkamiehet ja' 
toimihenkilöt, kansa:laisuudestaan riippumatta, .. 
", . a) ·nauttivat;huomio"ön 'ottaen kuitenkin söpimlik~en 179 ja· 215 artiklim, oikeu-;

dellista koskemattomuutta virka-asemassaan suorittamiensa toimien suhteen,' mu
kaan luettuina heidän suulliset ja kirJalliset lausuntonsa'·; tämä koskemattomuus 
jatkuu heidän viranhoitonså· päätyttyäkin, : 
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b) eivät, sen enempää kuin heidän aviopuolisonsa ja ne perheenjäsenet, joihin 
nähden he :ovat elatusvelvollisia, joudu ulkomaalaisia koskevie!l maahanm~ut~ora
joitusten eivätkä rekisteröintimuodollisuuksien alaisiksi, 

c) nauttivat valuuttamääräysten ja rahanvaihdon suhteen kansainvälisten jär-
jestöjen virkamiehille tavanomaisesti myönnettyjä helpotuksia, . 

d) nauttivat ensimmäistä kertaa virkaansa astuessaan oikeutta saada tullivapaasti 
tuoda maahan asuntoirtaimistonsa ja muut tavaransa siitä maasta,jossa he viimeksi 
ovat asuneet tai jonka kansalaisia he ovat, sekä oikeutta tehtävänsä sanotussa maassa 
päätyttyä tullivapaasti jälleenviedä maasta asuntoirtaimistonsa ja muut tavaransa, 
kummassakin tapauksessa noudattaen asianomaisen, tätä oikeutta soveltavan maan 
hallituksen tarpeelliseksi katsomia ehtoja, 

e) nauttivat oikeutta saada tullivapaasti tuoda maahan ja sieltäjälleenviedä hen
kilökohtaiseen käyttöönsä tarkoitetun auton, joka on hankittu siinä maassa, jossa he 
viimeksi ovat asuneet tai jonka kansalaisia he ovat, tämän maan markkinoilla val
litsevin ehdoin, kummassakin tapauksessa noudattaen asianomaisen maan hallituk
sen tarpeellisiksi katsomia ehtoja. 

12 artikla 

Yhteisön virkamiehilleen ja toimihenkilöilleen maksamista pal~oista, palkkioista 
ja muista hyvityksistä suoritetaan yhteisölle veroa komission vuoden kuluessa sopi
muksen voimaantulosta laatimien ehdotusten nojalla neuvoston vahvistamin·ehdoin 
ja suositteleman menettelytavan mukaisesti. 

He ovat vapautetut suorittamasta kansallisia veroja yhteisön maksamista pal
koista, palkkioista ja muista hyvityksistä. 

13 artikla 

Yhteisön virkamiesten ja toimihenkilöiden, jotka yksinomaan yhteisön antamia 
tehtäviä hoitaessaan asettuvat asumaan muun kuin sen jäsenmaan alueelle, jossa he 
yhteisön palvelukseen astumisensa hetkellä olivat verovelvollisia, katsotaan sekä oles
kelumaassaan että siinä maassa, jossa he olivat verovelvollisia tulo-, omaisuus- ja 
perintöveron sekä yhteisön jäsenmaiden kesken tehtyjen,k.aksinkertaisen verotuksen 
välttämistä koskevien sopimusten soveltamisen suhteen, edelleen säilyttäneen koti
paikkansa viimeksi mainitussa maassa, edellyttäen että se on yhteisön jäsen. Tätä 
määräystä sovelletaan myös aviopuoliso on, mikäli hän ei harjoita omaa ammattia, 
samaten kuin lapsiin, joiden elatus ja huolto kuuluvat tässä artiklassa tarkoitetuille 
henkilöille. 

Edellisessä kappaleessa tarkoitettujen henkilöiden oleskeluvaltion alueella sijait
.seva irtaimisto on sanotussa valtiossa vapaa perintöverosta; tämän veron määrää
Ipistä varten heidän katsotaan oleskelevan siinä valtiossa, jossa he ovat verovelvol
lisia, ottaen kuitenkin huomioon kolmansien valtioiden oikeU(~etja kaksinkertaisen 
verotuksen välttämistä koskevien kansainvälisten sopimusten määräysten mahdol
lisen soveltamisen . 

. Yksinomaan muissa kansainvälisissä järjestöissä virassa olemisen nojalla saavutet
tua kotipaikkaoikeutta ei oteta huomioon tämän artiklan määräyksiä sovellettaessa .. 



14 artikla 

Neuvosto vahvistaa komission vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta teke
mästä ehdotuksesta yksimielisellä päätöksellä yhteisön virkamiesten ja toimihenki
löiden sosiaalietuja koskevat säännöt . 

.15 artikla 

Neuvosto määrää komission ehdotuksesta ja muita asianomaisia elimiä kuul
tuaan, miJ:.1in yhteisön virkamies- ja toimihenkilöryhmiin 11 artiklan, 12 artiklan toi
sen kappaleen ja 13 artiklan määräyksiä joko kokonaan tai osittain sovelletaan. 

Näihin ryhmiin kuuluvien virkamiesten ja toimihenkilöiden nimet, virka-asemat 
ja osoitteet ilmoitetaan määräajoin jäsenvaltioiden hallituksille. 

6 luku. Yhteisöön akkreditoitujen edustustojen 
erioikeudet ja koskemattomuus 

16 .artikla 

jäsenvaltio, jonka alueella yhteisön päämaja sijaitsee, myöntää ulkopuolisten 
valtioiden yhteisöön akkreditoiduille edustustoille tavanomaisen diplomaattisen 
koskemattomuuden. 

7 luku. Yleiset määräykset 

17 artikla 

Erioikeudet, koskemattomuus ja helpotukset myönnetään yhteisön virkamiehille 
ja toimihenkilöille yksinomaan yhteisön edun vuoksi. 

Kukin yhteisÖn elin on velvollinen peruuttamaan virkamiehen tai toimihenkilön 
koskemattomuuden, kun sen käsityksen mukaan tämän koskemattomuuden peruut
taminen ei ole yhteisön edun vastainen. 

18 at:tikla 

Tätä pöytäkirjaa8ovellettaes~a yhteisön elimet toimivat yhteisymmärryksessä 
kyseessä olevien jäsenvaltioiden vastuunalaisten viranomaisten kanssa. 

19 artikla 

Komission jäseniin sovelletaan .11-14 sekä 17 artiklaa. 
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20 artikla 

11-14 ja 17 artiklaa, samalla ottaen huomioon tuo~ioistriimen ohjesääntöa kos
kevan" pöytäkirjan 3 :artiklan määräykset, jotka" koskevat tuomarien ja" oi~eudenval
vojien oikeudellista koskemattomuutta, sovelletaan tuomioistuimen tUomareihin} 
oikeudenvalvojiin, notaariin ja ylimääräisiin esittelijöihin. 

21 artik"la " 

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan myös" Euroopan investoi:q.tipankkiin, "sen elinten 
pseniin, s~n henkilöstöön ja jäsenvaltioiden sen työhön osallistuviin edustajiin, 
samalla "ottaen huomioon pankin ohjesääntöä koskevan pöytäkirjan määräykset. 

Euroopan investointipankki on lisäksi peruståmisensa ja pää~:rriansa korotusten 
yhteydessä vapautettu kaikista veroista ja niihin verrattavista maksuista samaten 
kuin erilaatuisista muodollisuuksista, joita nämä toimenpiteet saattaisivat aiheuttaa 
siinä valtiossa, jossa sillä on kotipaikka. Sen hajoittaminen tai lopettaminen eivät 
myöskää,n aiheuta minkäänlaista veronkantoa. Pankin ja sen elinten ohjesäännön 
mukainen toiminta ei liioin aiheuta liikevaihtoveron soveltamista. 

T ä m ä n v aku u d e ks i ovat alla mainitut valtuutetut allekirjoittaneet 
tämän pöytäkirjan. 

Tehty Brysselissä 17 päivänä huhtikuuta 1957. 

(Allekirj oi tukset) 

TUOMIOISTUIMEN OHJESÄÄNTÖÄ KOSKEVA 
PÖYTÄKIRJA 

Euroopan talousyhteisön perustamissopim~sen korkeat sopimuspuolet, 
h a 1 u t e n vahvistaa sopimuksen 188 artiklassa edellytetyn tuomioistuimen 

ohjesäännön, 
o v a t n i m e n n e e t tätä varten valtuutetuikseen: 

(Valtuutettujen luettelo) 

jo t k a vaihdettuaan asianmukaisesti laadituiksi todetut valtakirjansa, " 
o v a t" s 0 P i n e e t seuraavista "Euroopan talousy:hteisön perustainiss~pimuk

seen liitetyistä" määräyksistä. 

1 artikla 

Sopimuksen 4 artiklaIla perustettu tuomioistuin muodostetaan ja se hoitaa tehtä
viään sopimuksen ja tämän ohjesäännön määräysten mukai~esti. " """:"" ". 



ENSIMMÄINEN' OSASTO. TUOMARIEN JA' 
QIKEUDENV AL VOJIEN OHJEET 

2 artikla 
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Kunkin tuomarin tulee ennen kuin ryhtyY virkGl:ansa hoitamaan antaa julkisessa 
istunnossa vala, että hän hoitaa virkaansa kaikin puolin puolueettomasti ja tunnolli
sesti sekä että hän ei ulkopuolisille ilmGl:ise mitään tuomioistuimen neuvonpidoista. 

3 artikla 

Tuomarit nauttivat oikeudellista koskemattomuutta. Koskemattomuus jatkuu 
heidän virallisessa ominaisuudessa tekemiensä ratkaisujen suhteen, mukaan luet
tuina heidän suulliset ja kirjalliset lausuntonsa; vielä heidän viranhoitonsa pää-
tyttyäkin. ;: " ': 

Tuomioistuin voi täysistunnossaan kumota koskemattomuuden. 
] os tuomaria vastaan, jonka koskemattomuus on kumottu, nostetaan rikos syyte, 

voidaan tämä kussakin jäsenvaltiossa tuomita vain sellaisessa tuomioistuimessa, jonka 
tehtäviin kuulu~ tuomita maan korkeimpia oikeudenkäy~tövirkamiehiä. 

4 artikla 

Tuomareilla ei saa olla mitään poliittista tai hallinnollista tehtävää. 
'He eivät s'aa harjoittaa.'mitään palkattua eivätkä palkatonta a~inattia . paitsi 

'neuvoston poikkeustapauksessa antamalla suostumuksella. 
Heidän tulee virkaansa astuessaan antaa juhlallinen vakuutus, että he niin' viran

hoitokautenaan kuin sen päätyttyäkin kunnioittavat virkaansa liittyviä velvoituksia, 
erityisesti rehellisyyde:r;l ja tahdikkuuden vaatimuksia vastaanottaessaan tämän 
vif'anhoitonsa pä'ätyttya m'äärättyjä tehtäviä tai etuja. 

Tuomioistuin ratkaisee epäselvät tapaukset . 

. 5 artikla 

Tuomarin toimikausi päättyy eroamiseen kuolemantapauksia ja määräaikaisia 
uudelleennimityksiä lukuun ottamatta. 

Tuomarin erotessa osoitetaan kirjallinen eronpyyntö tuomioistuimen puheen
johtajalle, joka toimittaa sen neuvoston puheenjohtajalle. Viimeksi mainitun ilmoi-
tuksen' ta:pahduttua·.kat~ota:an paikka avoimeksi. " . 

'Muissa kUln'6 ~rtiklassa tarkoitetuissa tapauksissa tuorriarijatkaa virkansa hoita
mista, siksi kunnes hänen seuraajånså on astunut virkaan. 

6 a r t i kl a 

Tuomar.i voidaan erottaa virastaan tai julistaa menettäneeksi oikeuden eläkkee
seen t.ai muihin etuihi;n vain, jos hän tuor:n,ioistuimen tuomarien ja oi.keudenvalvojien 
yksimielisen päätöksen muk~isesti ei enää täytä vaadittuja edellytyksiä tai virkaan 
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liittyviä velvoituksia. Kyseessä oleva tuomari ei ota osaa tästä käytävään neuvon
pitoon. 

Notaari antaa yleiskokouksen ja komission puheenjohtajille tiedoksi tuomio
istuimen päätöksen sekä ilmoittaa siitä neuvoston puheenjohtajalle. 

Jos päätös sisältää tuomarin erottamisen virastaan, viimeksi mainittu ilmoitus 
merkitsee, että paikka on tullut avoimeksi. 

7 artikla 

Tuomarille, jonka viranhoito lakkaa ennen toimikauden päättymistä, nimite
tään seuraaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

8 artikla 

2-7 artiklaan sisältyviä määräyksiä sovelletaan oikeudenvalvojiin. 

TOINEN OSASTO. JÄRJESTYSMUOTO 

9 artikla 

Notaari tekee tuomioistuimen edessä valan, että hän hoitaa tehtäviään puolueet
tomasti ja tunnollisesti sekä että hän ei ulkopuolisille ilmaise mitään tuomioistuimen 
neuvonpidoista. 

10 artikla 

Tuomioistuin määrää notaarille varamiehen hänen estyneenä olemisensa varalle. 

11 artikla 

Tuomioistuimeen kiinnitetään virkamiehiä ja muita toimihenkilöitä sen toimin
nan turvaamiseksi. Nämä ovat notaarin alaisia puheenjohtajan valvonnassa. 

12 artikla 

Neuvosto voi tuomioistuimen ehdotuksesta yksimielisellä päätöksellä valita yli
määräisiä esittelijöitä ja vahvistaa heidän ohjeensa. Ylimääräiset esittelijät voidaan 
menettelytapa järjestyksessä määrätyin ehdoin kutsua ottåmaan osaa tuomioistui
messa esillä olevien asiain käsittelyyn ja avUst~maan esittelevää tuomaria. 

Kaikin puolin riippumattomien henkilöiden keskuudesta, joilla on tarvittava 
lainopillinen pätevyys, valitut ylimääräiset esittelijät nimittää neuvosto. Nämä te
kevät tuomioistuimen edessä valan, että he hoitavat tehtäviään puolueettomasti ja 
tunnollisesti sekä että he eivät ulkopuolisille ilmaise mitään tuomioistuimen neuvon
pidoista. 
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1,3 ar,tikl'a" 

'Tuomarien, oikeudenvalvojien ja notaarin tulee asua sillä paikkakunnalla, missä 
tuomioistuimen' p~ämaja sijaitsee. 

14 artikla 

Tuomioistuin toimii pysyvästi. Tehtävien hoitamisen tarpeen huomioon ottaen 
tuomioistuin vahvistaa lomiensa pituuden. 

15 artikla 

Tuomioistuin on päätösvaltainen vain, kun pariton lukumäärä tuomareita on 
läsnä. Täysistunnoissa tuomioistuin on päätäsvaltainen, kun viisi tuomaria on läsnä. 
Osastot ovat päätösvaltaisia vain, kun kolme tuomaria on läsnä;, osaston jonkun 
tuomarin ollessa estyneenä voidaan tilalle kutsua jonkin toisen osaston tuomari 
menettelytapa järjestyksen määräysten mukaisesti. 

16 artikla 

Tuomarit ja oikeudenvalvojat eivät voi ottaa osaa sellaisen asian käsittelyyn, 
jossa he ovat aikaisemmin esiintyneet jonkun osapuolen asiamiehenä, neuvonanta
jana tai asianajajana tai josta he ovat jonkin tuomioistuimen tai tutkintökomitea~ 
jäsenenä tai muussa ominaisuudessa olleet kutsutut antamaan lausunnon. 

Jos tuomari tai oikeudenvalvoja erityisestä syystä katsoo, että hän ei voi ottaa osaa 
päätöksen tekoon jossakin asiassa tai sen tutkimiseen, hän ilmöittaa tästä puheen
johtajalle. Jos puheenjohtaja katsoo, että tuomarin tai oikeudenvalvojan ei erityisestä 
syystä tule ottaa osaa jonkin asian käsittelyyn tai päätöksen tekoon siitä, hän 
ilmoittaa tästä asianomaiselle. 

Jos tämän artiklan soveltamisessa ilmenee vaikeuksia, tuomioistuin ratkaisee 
kysymyksen. 

Osapuoli ei voi ottaa tuomarin kansalaisuutta tai sitä, että tuomioistuimessa tai 
jossakin sen osastossa ei ole hänen maanmiestään, perusteluksi tuomioistuimen tai 
jonkin sen osaston kokoonpanon muuttamiseen. 

KOLMAS OSASTO. MENETTELYTAPA, 

17 artikla 

Sekä jäsenvaltioita että yhteisön elimiä edustaa tuomioistuimessa kutakin asiaa 
varten nimitetty asiamies; asiamiestä voi avustaa neuvonantaja tai asianajaja, jolla 
on oikeus esiintyä jonkin jäsenvaltion tuomioistuimessa. 

Muita osapuolia tulee edustaa asianajajan,joka on oikeutettu esiintymään jonkin 
jäsenvaltion tuomioistuimessa. 
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Tuomioistuimessa esiintyvät asi~~ehet, neuvonantajat ja asianajajat nauttivat 
menettelytapajärjestyksessä määriteltyjä" tehtävänsä itsenäiseen ,hoitam~seen tar-
peeilisia oikeuksia ja takuita. ' " ' , " , . : 

Tuomioistuimella on sanotussa järjestyksessä määritellyin ehdoin tuomioi~tui~ 
messa esiintyviin neuvonantajiin ja asianajajiin nähden ne valtuudet,jotka tuomio
istuimelle ja oikeuksille tavanomaisesti' kuuluvat. 

,Sellaisen jäsenvaltion kansalaisuutt~ olevat professorit, joillejäsenv~l~ip myöntää 
oikeuden esiintyä tuomioistuimissa, nauttivat tuomioistuim.ess~ (>amoja oikeuksia 
kuin tässä artiklassa myönnetään asianajajille. 

18 ar'tikla 

, Asiain käsittely tapahtuu tuotnioistuimessa'kahdessGi' vaiheessa, nimittäin kirjalli-
sesti ja ,suullisesti. ' " , 

Kirjallinen käsittely käsittää anomusten, muistioiden, selitysten ja huorilautusten 
sekä mahdollisten vastineiden samaten kuin kaikkien asian tueksi esitettävien asia
kirjojen ja todistuskappaleiden tai niiden oikeiksi: vahvistettujenjäljennösten tiedoksi 
saattamisen osapuolille ja yhteisön niille elimille, joiden päätökset ovat erimielisyy
den aiheena. 

Tiedoksi saattamisesta huolehtii notaari noudattaen menettelytapajärjestyksessä 
määrättyä järjestystä ja määräaik~ja~ "'.' , 

, Suullinen käsittely käsittää esittelevän ttioma~in la:usunnon luke~isen, asiamies
ten, neuvonantajien ja asianajåji~n kuulemisen tuomioistuimessa, oikeudenvalyojan 
päätösehdotukse~ esittämIsen sekä, mikäli on tarpeen, todistajien ja asiantuntijain 
'kuulemis~n. ' , ", , ' 

19 artikla 

Asia pannaan tuomioistuimessa vireille notaG\.rille osoitet:ulla anomuksella. Ano
muksessa tulee ~ainita ~~ojan ni~i ja kotipaikka sekä aIIek~rjoittajan asema, mai
ninta vastapuolesta, erimielisyyden aihe, ponnet, ja perusteiden lyhyt tiivistelmä. 

Anomukseen' tulee tarvittaessa liittää se asiakirja, Jonka ku~"aamista pyydetä~I?-' 
tai sopimuksen 175 artiklassa oletetussa tapaukse~sa kirjallinen näyttö tässä artik
lassa tar~oitetun, kehotuk~en ~sittämispäivästä. Mikä.li anomukseen ei ~le liit~tty 
sanottuja asiakirjoja, kehottaa notaari ,!:sianomaista. ~ohtuullisen ajan ,kul~essa, ~~ , 
esittämään, vaikka anomusta ei voidakaan sen nojalla torjua, että nämä asiakirjat 
esitettäisiin vasta annetun määräajan päätyttyä. 

20 artikla 

Sopimuksen 177 artiklassa' tarkoitetuissa tapauksissa kansallisen' oikeuden pää
tös lykätä jutun käs'ittely'ja aiistaa se tuo~ioistuimee~;'- annetaa~ 0imeksi mainitulle 
tiedoksi kansallisen oikeuden toimesta. Tuomioistuimen notaari huolehtii tämän 
päätöksen tiedottamisesta asian osapuolille,' jäsenvaltioille ja komissiolle samaten 
kuin neuvostolle, siinä tapauksessa, että toimenpide, jonka pätevyys tai tul,kinta,kiis
tetään, on siitä. lähtöisin. 

Kahden kuukauden kuluessa viimeksi mainitusta tiedoksiannosta on osapuo~i1la, 
jäsenvaltio~lla ja, ta,rpee:q. tull~n neuvost?lla ,oike1.).s, esittää tuomioistuimessa .muis-
tioita tai kirjallisia selityksiä. , " 
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21 artikla 

Tuomioi~tuin voi pyytää osapuolia esittämään ~aikki sellaiset asiakirjat ja anta
maan kaikki sellaiset selvitykset, jotka se katsoo tarpeelliseksi. Mikäli tästä kieltäy
dytään, tekee tuomioistuin siitä merkinnän pöytäkirjaan. 

Tuomioistuin voi niinikään pyytää jäsenvaltioita ja elimiä, jotka eivät ole asian 
osapuplia, antamaan kaikki asiassa tarpeellisiksi katsomansa selvitykset. 

22 artikla 

Tuomioistuin voi milloin tahansa antaa asiantuntijatehtävän valitsemalleen 
henkilölle, yhteisölle, toimistolle, komitealle tai elimelle. 

23 artikla 

Todistajia voidaan kuulla menettelytapajärjestyksessä määritellyin ehdoin. 

24 artikla 

Tuomioistuimella on saapumattajääviin todistajiin nähden samat valtuudet kuin 
tuomioistuimilla yleensä ja se voi menettelytapa järjestyksessä määritellyin ehdoin 
langettaa heille sakkoja. 

25 artikla 

Todistajia ja asiantuntijoita voidaan kuulla menettelytapajärjestyksessä vah
vistetun kaavan mukaisen valan velvoituksella taikka todistajan tai asiantuntijan 
kotimaan laissa määrättyjä muotoja noudattaen. 

26 artikla 

Tuomioistuin voi määrätä, että todistajaa tai asiantuntijaa kuullaan hänen koti
paikkansa oikeudessa. 

Tämä määräys toimitetaan menettelytapajärjestyksessä vahvistetulla tavalla 
toimenpiteitä varten asianomaiselle oikeudelle. Tämän oikeusapupyynnön täytän
töönpanosta laaditut asiakirjat toimitetaan tuomioistuimelle samalla tavalla. 
. Tuomioistuin vastaa syntyneistä kuluista paitsi silloin, kun ne määrätään osa

puolten kannettaviksi. 

27 artikla 

Kukin jäsenvaltio pitää todistajan tai asiantuntijan väärää valaa samanlaisena 
rikkomuksena, joka olisi tehty kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävässä siviili
asiassa. Tuomioistuimen ilmoituksesta jäsenvaltio nostaa syytteen asianomaisessa 
kansallisessa oikeudessa rikkomuksen tekijää vastaan. 

28 artikla 

Tuomioistuimen istunnot ovat julkisia, paitsi silloin kun tuomioistuin vakavista 
syistä joko omasta aloitteestaan tai osapuolten pyynnöstä toisin määrää. 

14 
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29 artikla 

Tuomioistuin voi käsittelyn yhteydessä kuulustella asiantuntijoita ja todistajia 
samaten kuin osapuolia. Viimeksi mainitut voivat kuitenkin esiintyä oikeudessa 

vain asiamiehensä välityksellä. 
30 artikla 

Kustakin istunnosta pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja notaari alle-' 

kirjoittavat. 
31 artikla 

Puheenjohtaja vahvistaa asialuettelon. 

32 artikla 

Tuomioistuimen neuvonpidot ovat salaisia ja pysyvät salaisina. 

33 artikla 

Päätökset on perusteltava. Niissä mainitaan päätöksen tekoon osaa ottaneiden 
tuomarien nimet. 

34 artikla 

Puheenjohtaja ja notaari allekirjoittavat päätökset. Ne julistetaan julkisessa 
istunnossa. 

35 artikla 

Tuomioistuin päättää oikeudenkäyntikuluista. 

36 artikla 

Tuomioistuimen puheenjohtaja voi eräistä tähän ohjesääntöön sisältyvistä 
määräyksistä, tarpeen niin vaatiessa, poikkeavalla menettelytapajärjestyksessä vah
vistettavalla yksinkertaistetulla menettelyllä päättää sopimuksen 185 artiklassa tar
koitetun lykkäyksen saamisesta, 186 artiklan mukaisten väliaikaisten toimenpiteiden 
soveltamisesta tai 192 artiklan viimeisen kappaleen mukaisesta pakkotäytäntöön
panon lykkäämisestä. 

Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tilalleen astuu menettelytapajärjes
tyksessä määritellyin ehdoin toinen tuomari. 

Puheenjohtajan tai hänen sijaisensa tekemä ratkaisu on luonteeltaan vain väli
aikainen eikä ennakolta sido tuomioistuinta päätöksen teossa pääasiassa. 

37 artikla 

Jäsenvaltiot ja yhteisön elimet voivat tulla väliin tuomioistuimeen alistetuissa 
riita-asioissa. 

Sama oikeus on kenellä tahansa muulla henkilöllä, joka perustelee 'intressinsä 
tuomioistuimeen alistetun riita-asian ratkaisuun, paitsi kyseen ollessa jäsenvaltioi
den välisistä, yhteisön elinten välisistä tai toisaalta jäsenvaltioiden ja toisaalta yhtei
sön elinten välisistä riitajutuista. 

Väliintuloanomuksen ponsilla ei voi olla muuta tavoitetta kuin tukea toisen 
osapuolen johtopäätöksiä. 
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38 artikla 

Kun säännönmukaisesti haasteen saanut vastaaja laiminlyö kirjallisen vastineen 
antamisen, annetaan asiassa päätös hänen poissa ollessaan. Muutosta päätökseen 
voidaan hakea kuukauden kuluessa sen tiedoksi saattamisesta. Muutoksenhaku ei· 
lykkää tällaisen päätöksen toimeenpanoa, paitsi tuomioistuimen toisin päättäessä. 

39 artikla 

Jäsenvaltiot, yhteisön elimet ja mitkä tahansa muut luonnolliset tai oikeushen~ 
kilöt voivat menettelytapajärjestyksessä määritellyissä tapauksissa ja sen sisältämin 
ehdoin kolmansina osapuolina hakea muutosta annettuihin päätöksiin, vaikka ne 
eivät ole olleet jutussa asianosaisina, jos sanotut päätökset loukkaavat niiden oike~ 
uksia. 

40 artikla 

Päätöksen sisällön ja kantavuuden määrittelemisen tuottaessa vaikeuksia tuo~ 
mioistuimen tulee· tulkita sitä jonkun osapuolen tai yhteisön jonkin elimen, joka 
perustelee intressinsä siihen, tätä pyytäessä. 

41 artikla 

Tarkistusta päätökseen voidaan tuomioistuimelta hakea vain sellaisen seikan 
löytämisen nojalla, jolla saattaa olla ratkaiseva vaikutus ja jota ei tuomioistuin eikä 
muutosta pyytävä osapuoli ennen päätöksen tekoa ollut tuntenut. 

Tarkistuksen haku pannaan alulle tuomioistuimen päätöksellä, jossa nimen~ 
omaan todetaan uuden seikan olemassaolo ja jossa sillä myönnetään olevan tarkis~ 
tuksen haun alullepano on vaadittavat tunnusmerkit ja julistetaan tämän perusteella 
pyyntö hyväksyttäväksi. 

Tarkistuksen hakuanomusta ei voida tehdä, kun kymmenen vuotta on kulu~ 
nut päätöksen antamisesta. 

42 artikla 

Etäisyydestä riippuvat määräajat vahvistetaan menettelytapajärjestyksessä. 
Määräajan ylitys ei aiheuta oikeuden menetystä, jos asianomainen näyttää toteen 

ennalta arvaamattoman seikan tai ylivoimaisen esteen. 

43 artikla 

Sopimukseen perustumattomasta vastuunalaisuudesta yhteisöä vastaan tehty 
kanne vanhenee viidessä vuodessa sen aiheuttaneen seikan esiintymisestä. Vanhene~ 
miskausi keskeytyy joko tuomioistuimessa esitetyn anomuksen tai vahinkoa kärsi
neen tätä aikaisemmin yhteisön asianomaiselle elimelle tekemän pyynnön johdosta. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa on valitus tehtävä 173 artiklassa edellytettyjen 
kahden kuukauden määräajan kuluessa; tarpeen tullen sovelletaan 175 artiklan 

2 kappaleen määräyksiä. 
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44 artikla 

Sopimuksen 188 artiklassa tarkoitettuun tuomioistuimen menettelytapajärjes
tykseen sisältyvät tässä ohjesäännössä edellytettyjen määräysten lisäksi kaikki muut 
sen soveltamiseen ja tarpeen tullen sen täydentämiseen tarvittavat määräykset. 

45 artikla 

Neuvosto voi yksimielisellä päätöksellä tehdä sopimuksen 165 artiklan viimeisen 
kappaleen määräysten nojalla suorittamiensa toimenpiteiden johdosta mahdolli

. sesti tarpeelliseksi osoittautuvia täydentäviä muutoksia tämän ohjesäännön mää
räyksiin. 

46 artikla 

Neuvoston puheenjohtaja valitsee välittömästi valanteon jälkeen arvalla ne tuo
marit ja oikeudenvalvojat, joiden virat on ensimmäisen kolmivuotiskauden päättyessä 
sopimuksen 167 artiklan 2 ja 3 kappaleen mukaisesti uudelleen täytettävä. 

Tämän vakuudeksi alla olevat ovat siihen asianmukaisesti valtuutettuina alle
kirjoittaneet tämän pöytäkirjan. 

Tehty Brysselissä 17 päivänä huhtikuuta 1957. 

(Allekirjoitukset) 
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ERÄITÄ EUR09PAN YHTEISÖJEN YHTEISIÄ. ELIMIÄ 
KOSKEVA KONVENTIO 

Hänen Majesteettinsa Belgian Kuningas, Saksan Liittotasavallan Presidentti, 
Ranskan Tasavallan Presidentti, Italian Tasavallan Presidentti, Hänen Kuninkaal
linen Korkeutensa Luxemburgin Suurherttuatar, Hänen Majesteettinsa Alanko
maiden Kuningatar, 

h a 1 u t e n rajoittaa samankaltaisten tehtävien hoitamisesta vastuussa olevien 
elinten lukumäärää perustamissaan Euroopan yhteisöissä, 

o v a t pää t t ä n e e t näitä yhteisöjä varten perustaa eräitä yhteisiä elimiä 
ja ovat tätä varten nimittäneet valtuutetuikseen: 

(Valtuutettujen luettelo) 

jo t k a, vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaisesti laadituiksi todetut valtakir
jansa, ovat sopineet seuraavista määräyksistä. 

1 alaosasto. Yleiskokouksesta 

1 artikla 

Niitä oikeuksia ja valtuuksia, jotka sekä Euroopan talousyhteisön perustamis
sopimuksen että Euroopan atomienergiayhteisÖn perustamissopimuksen nojalla 
kuuluvat yleiskokoukselle, käyttää sanotuissa sopimuksissa edellytetyin ehdoin ainoa 
yleiskokous, joka muodostetaan ja nimitetään sIten kuin on määrätty sekä Euroo
pan talousyhteisön perustamissopimuksen 138 artiklassa että Euroopan atomi
energiayhteisön perustamissopimuksen 108 artiklassa. 

2 artikla 

1. Edellisessä artiklassa ~ainittu ainoa yleiskokous korv:aa: ~o.~:r:nintansa aloitet-: 
tuaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen fl. artiklassa tarkoi~ 
tetun yhteisen yleiskokouksen. Se käyttää mainitussa sopimuksessa yhteisel~e yleis~ 
kokoukselle uskottuja oikeuksia ja valtuuksia sopimuksen määräysten mukaisesti. . 

2. Edellisessä artiklas~3L: Ilfainitun ainoan yleiskokouks~n :aloitettua toimintansa 
kumotaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopim~~en 21 artikla ja 
korvataan seuraavilla määräyksillä: 

»21 artikla 

1 .. Yleiskokouksen muodostavat parlamenttien kunkin jäseIlValtion vahvista-
malla tavalla v~lits~mat,valtuutetut. '. ,1.' 
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2. Valtuutettujen lukumäärät vahvistetaan seuraaviksi: 

Saksa 36 
Belgia 14 
Ranska 36 
Italia 36 
Luxemburg 6 
Alankomaat 14 

3. Yleiskokous laatii ehdotuksia, jotka tekisivät yleiset välittömät vaalit mahdol
lisiksi kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukaista menettelytapaa noudattamalla. 

Neuvosto vahvistaa yksimielisellä päätöksellään ne määräykset, joita se suosi't
telee jäsenvaltioille hyväksyttäviksi näiden perustuslain määräysten mukaisesti.» 

2 alaosasto. Tuomioistuimesta 

3 artikla 

Niitä valtuuksia, jotka sekä Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 
että Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen nojalla kuuluvat tuo
mioistuimelle, käyttää sanotuissa sopimuksissa edellytetyin ehdoin ainoa tuomio
istuin, joka muodostetaan ja nimitetään siten, kuin on määrätty sekä Euroopan 
talousyhteisön perustamissopimuksen 165-167 artiklassa että Euroopan atomi
energiayhteisön perustamissopimuksen 137-139 artiklassa. 

4 artikla 

1. Edellisessä artiklassa mainittu ainoa tuomioistuin korvaa tOImmtansa aloi
tettuaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 32 artiklan tar
koittaman tuomioistuimen. Se käyttää sanotulie tuomioistuimelle mainitussa sopi
muksessa uskottuja valtuuksia sopimuksen määräysten mukaisesti. 

Edellisessä artiklassa tarkoitetun ainoan tuomioistuimen puheenjohtaja käyttää 
Eu;oopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksessa edellytetyn tuomioistuimen 
puheenjohtajalle kuuluvia valtuuksia. 

2. Edellisessä artiklassa tarkoitetun ainoan tuomioistuimen aloitettua toimin
tansa 

a) Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 32 artikla kumotaan ja 
korvataan seuraavilla määräyksillä: 

»32 a r t iki a 

Tuomioistuimen muodostavat seitsemän tuomaria. 
Tuomioistuin kokoontuu täysistuntoihin. Se voi kuitenkin asettaa keskuudestaan 

kolmen tai viiden tuomarin osastoja, joiden tehtävänä onjoko suorittaa määrättyjä 
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valmistelevia toimenpiteitä tai ratkaista määrätynlaisia asioita tarkoitusta varten 
vahvistetuissa säännöissä edellytetyin ehdoin. 

Tuomioistuin kokoontuu aina täysistuntoon ratkaisemaan jonkin jäsenvaltion 
tai yhteisön elimen siihen tuomia asioita samaten kuin kysymyksiä, jotka 41 artiklan 
nojalla ennakkopäätöksen saamista varten sille alistetaan. 

Tuomioistuimen pyynnöstä voi neuvosto yksimielisellä päätöksellä korottaa tuo
marien lukumäärää ja tehdä tarpeellisia muutoksia 2 ja 3 kappaleeseen sekä 32 b) 
'artiklan 2 kappaleeseen.» 

»32 a) a r t iki a 

Tuomioistuinta avustaa kaksi oikeudenvalvojaa. 
Oikeudenvalvojan tehtävänä on kaikin puolin puolueettomasti ja kaikin puolin 

riippumattomasti julkisesti esittää perusteltuja ponsia tuomioistuimelle alistetuissa 
asioissa avustaakseen sitä 31 artiklassa määritellyn tehtävän täyttämisessä. 

Tuomioistuimen pyynnöstä neuvosto voi yksimielisellä päätöksellään korottaa 
oikeudenvalvojien lukumäärää ja tehdä tarpeellisia muutoksia 32· b) artiklan 3 
kappaleeseen.» 

>?32 b) artikla 

Jäsenvaltioiden hallitukset nimittävät yhteisymmärryksessä kuudeksi vuodeksi 
tuomarit ja oikeudenvalvojat, jotka valitaan kaikin puolin riippumattomista hen
kilöistä, jotka kotimaassaan täyttävät korkeimpiin tuomarinvirkoihin pääsyyn vaa
dittavat edellytykset tai joiden pätevyys lakimiehinä on yleisesti tunnettu. 

Tuo~arien osittainen uudelleennimitys tapahtuu joka kolmas vuosi. Nimitys 
koskee vuoron perään kolmea ja neljää tuomarin virkaa. Ensimmäisen kolmivuotis
kauden päättyessä valitaan arvalla ne kolme tuomaria, joiden virat silloin täytetään 
uudelleen. 

Oikeudenvalvojien osittainen uudelleennimitys suoritetaan joka kolmas vuosi. 
Se oikeudenvalvoja, jonka paikka täytetään uudelleen ensimmäisen kolmivuotiskau
den päättyessä, valitaan arvalla. 

Erovuorossa oleva tuomari tai oikeudenvalvoja voidaan nimittää uudelleen. 
Tuomarit valitsevat keskuudestaan tuomioistuimen puheenjohtajan kolmeksi 

vuodeksi. Hänet voidaan nimittää uudelleen.» 

»32 c) a r t ikI a 

Tuomioistuin nimittää notaarinsa ja vahvistaa hänen ohjeensa.» 
b) Euroopan hiili- ja teräsyl,lteisön perustamissopimuksen liitteenä olevan tuo

mioistuimen ohjesääntöä koskevan pöytäkirjan määräykset kumotaan, mikäli ne ovat 
ristiriidassa tämän sopimuksen 32-32 c) artiklan kanssa. 
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"3 alaosasto. Talous- ja sosiaalikomiteastaJ 

·5 artikla 

1. Niitä tehtäviä, jotka toisaalta Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 
ja toisaalta Euroopan atomienergiayhteisön perustl~.missopimuksen ,nojalla kuuluvat 
talous- ja sosiaalikomitealle, hoitaa sanotuissa sopimuksissa edellytetyin ehd~in ainoa 
talous- ja sosiaalikomitea, joka muodostetaan ja nimitetään siten, kuin on ~äärätty 
sekä Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 194 artiklassa että'Euroopan 
atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 166 artiklassa. 

2. Edellisessä kohdassa mainitussa yhteisessä talous- ja sosiaalikomiteassa tulee 
olla yksi erityisjaosto ja siinä voi lisäksi olla päteviä alakomiteoita Euroopan: at<;>mi
energiayhteisön perustamissopimuksen piiriin kuuluvia aloja ja kysymyksiä va~ten. 

, 3. Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 193 ja 197 artiklari mää~äyk
siä sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteiseen talous- ja sosiaalikomiteaan. . 

4 alaosasto. Edellä mainittujen elinten rahoittamisesta 

6 artikla 

Yhteisen yleiskokouksen, ainoan tuomioistuimen ja ainoan talous- ja sosiaalikomi
tean toiminnasta aiheutuvat menot jaetaan tasan asianomaisten yhteisöjen kesken. 

Kunkin yhteisön asianomaiset viranomaiset vahvistavat keskinäisessä yht6isym
märryksessä tämän artiklan ~oveltamista koskevat yksityiskohdat. 

Loppumääräykset 

7 artikla 

Korkeat sopimuspuolet ratifioivat tämän konvention perustuslakiensa säätämässä 
järjestyksessä. Ratifiointiasiakirjat talletetaan Italian tasavallan hallituksen huostaan. 

Tämä konventio tulee voimaan samanaikaisesti Euroopan talousyhteisön perus
tamis~opimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimu~en kanssa. 

8 artikla 

Tämä yhtenä ainoana saksan-, ranskan-, italian- ja hollanninkielisenä alkup,er-äi
senä kappaleena laadittu konventio, kaikkien neljän tekstin ollessa yhtä todistus
voimaisia, talletetaan Italian tasavallan hallituksen arkistoon, joka lähettää siitä 
oikeiksi todistetut jäljennökset kaikkien muiden allekirjoittajamaiden hallituksil~e. 

T ä m ä n v aku u d e k s i seuraavat valtuutetut ovat varustaneet 'tämän 
konvention allekirjoituksillaan. 

Tehty Roomassa 25 päivänä maaliskuuta 1957. 

(Allekirjoitukset) 
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HALLITUSTEN VÄLINEN KONFERENSSI 
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Talousyhteisön ja Euratomin hallitusten välinen 
k 0 n f e r e n s s i, jonka ovat järjestäneet Belgian Kuningaskunnan, Saksan Liitto
tasavallan, Ranskan Tasavallan, Italian Tasavallan, Luxemburgin Suurherttuakun
"n~n ja Alankomaiden Kuningaskunnan ulkoasiainministerit Venetsiassa 29 päivänä 
'toukokuuta 1956 ja joka on jatkanut työtään Brysselissä, minkä päätyttyä se on 
kokoontunut Roomassa 25 päivänä maaliskuuta 1957, on vahvistanut seuraavat 
tekstit: 

1 

1. Euroopan talousyhteisön perustamissopimus liitteineen, 
2. Euroopan investointipankin ohjesääntöä koskeva pöytäkirja, 
3. Saksan kotimaankauppaa ja siihen liittyviä kysymyksiä koskeva pöytäkirja, 
4. Eräitä' Ranskaa kiinnostavia määräyksiä koskeva pöytäkirja, 
5. Italiaa koskeva pöytäkirja, 
6. Luxemburgin suurherttuakuntaa koskeva pöytäkirja, " 
7." Pöytäkirja, joka koskee eräistä maista peräisin olevia, niistä tulevia ja johonkin 

" jäsenmaahan tuotaessa erityiskohtelua nauttivia tavaroita, 
8. Euroopan hiili- ja te~äsyhteisön toimipiiriin kuuluvien tuotteiden Algerian 

ja Ranskan tasavallan merentakaisten departementtien osalta nauttimaa koh
telua koskeva pöytäkirja, 

9. Mineraaliöljyjä ja niiden eräitä johdannaisia koskeva pöytäkirja, 
10. Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen Alankomaiden kuningaskunnan 

Euroopan ulkopuolisiin osiin soveltamista koskeva pöytäkirja, 
11. Merentakaisten maiden ja alueiden talousyhteisöön assosioitumista koskeva 

soveltamiskonventio liitteineen, 
12. Banaanien tuonnin tullikiintiötä koskeva pöytäkirja, 
13. Paahtamattoman kahvin tuonnin tullikiintiötä koskeva pöytäkirja. 

II 

1. Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus liitteineen, 
2. Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopirnuksen Alankomaiden kunin

gaskunnan Euroopan ulkopuolisiin osiin soveltamista koskeva pöytäkirja. 

III 

" Eräitä Euroopan yhteisöille yhteisiä elimiä koskeva konventio. 

Allekirjoittaessaan edellä mainitut tekstit konferenssi hyväksyi alla luetellut ja 
tämän asiakirjan liitteiksi otetut julistukset: 
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1. Yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen jäsenvaltioiden kanssa koskeva yhteinen 
julistus, 

2. Berliiniä koskeva yhteinen julistus, 
3. Frangialueeseen kuuluvien itsenäisten maiden Euroopan talousyhteisöön 

assosioitumista tarkoittava aikomus julistus, 
4. Libyan kuningaskunnan Euroopan talousyhteisöön assosioitumista tarkoittava 

aikomusjulistus, 
5. Nykyään Italian tasavallan huoltohallinnossa olevaa Somalimaata tarkoittava 

aikomus julistus, 
6. Surinaminja Alankomaiden Antillien Euroopan talousyhteisöön assosioitumista 

tarkoittava aikomusjulistus. 
Konferenssi on lisäksi pannut merkille alla luetellut ja tämän asiakirjan liitteenä 

olevat julistukset: 
1. Saksan kansalaisten määritelmää koskeva Saksan liittotasavallan hallituksen 

julistus, 
2. Sopimusten Berliiniin soveltamista koskeva Saksan liittotasavallan hallituksen 

julistus, 
3. Puolustusnäkökohtien nojalla salaisiksi katsottavia tietoja sisältäviä patentti

hakemuksia koskeva Ranskan tasavallan hallituksen julistus. 
Lopuksi konferenssi on päättänyt myöhemmin laatia 

1. Euroopan talousyhteisön tuomioistuimen ohjesääntöä koskevan pöytäkirjan, 
2. Euroopan talousyhteisön erioikeuksia ja koskemattomuutta koskevan pöytä

kirjan, 
3. Euroopan atomienergiayhteisön tuomioistuimen ohjesääntöä koskevan pöytä

kirjan, 
4. Euroopan atomienergiayhteisön erioikeuksia ja koskemattomuutta koskevan 

pöytäkirjan. 
1 ja 2 kohdassa mainitut pöytäkirjat otetaan Euroopan talousyhteisön perus

tamispöytäkirjan liitteiksi ja 3 ja 4 kohdassa mainitut pöytäkirjat Euroopan atomi
energiayhteisön perustamissopimuksen liitteiksi. 

T ä m ä n v aku u d e k s i ovat seuraavat edustajat, siihen asianmukaisesti 
valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan. 

Tehty Roomassa 25 päivänä maaliskuuta 1957. 

(Allekirjoitukset) 

KANSAINVÄLISTEN JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖTÄ 
JÄSENVALTIOIDEN KANSSA KOSKEVA YHTEINEN 

JULISTUS 

Belgian Kuningaskunnan, Saksan Liittotasavallan, Ranskan Tasavallan, Italian 
Tasavallan, Luxemburgin Suurherttuakunnan ja Alankomaiden Kuningaskun
nan halli tukset, 
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Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuk
sen allekirjoitushetkellä, 

tie toi s i n a Euroopan tulevaisuuteen nähden ottamastaan vastuusta yhden
täessään markkinansa, lähentäessään maittensa talouselämät toisiinsa ja määritel
lessään tällä alalla noudatettavan yhteisen politiikan periaatteet ja yksityiskohdat, 

t u n n u s tae n, että niiden keskeisen tulliunionin perustamisen ja läheisen 
yhteistyön ydinvoiman rauhanomaiseksi kehittämiseksi, jotka ovat taloudellisen ja 
sosiaalisen edistymisen tehokkaita välikappaleita, tulee myötävaikuttaa, ei ainoas
taan niiden oman, vaan myös muidenkin maiden hyvinvointiin, 

h a 1 u t e n, että tämän järjestelyn kautta näille maille avautuu ekspansioedel
lytyksiä, 

j u 1 i s t a v a toI eva n s a vai m i i t näiden sopimusten tultua voimaan, 
erityisesti niiden kansainvälisten järjestöjen puitteissa, joiden jäseniä ne ovat, sol
mimaan toisten maiden kanssa yhteisen edun mukaisiin tavoitteisiin pääsemiseen 
ja koko kauppavaihdon sopusointuisen kehityksen turvaamiseen tähtääviä sopi
muksia. 

BERLIINIÄ KOSKEVA YHTEINEN JULISTUS 

Belgian Kuningaskunnan, Saksan Liittotasavallan, Ranskan Tasavallan, Italian 
Tasavallan, Luxemburgin Suurherttuakunnan ja Alankomaiden Kuningaskunnan 
hallitukset, 

o t tae n hu 0 m i 0 0 n Berliinin erityislaatuisen aseman ja tarpeen antaa 
sille vapaan maailman tuki, 

h a 1 u t e n vahvistaa yhteisvastuun tunnetta, joka ne yhdistää Berliinin väes
töön, 

käy t t ä v ä t yhteisön piirissä vaikutusvaltaansa kaikkiin Berliinin taloudel
lisen ja sosiaalisen tilanteen helpottamiseen ja sen taloudellisen vakavuuden kehit
tämiseen ja turvaamiseen tähtääviin toimiin ryhtymiseksi. 

FRANGIALUEESEEN KUULUVIEN ITSENÄISTEN 
MAIDEN EUROOPAN TALOUSYHTEISÖÖN 

ASSOSIOITUMISTA TARKOITTAVA PERIAATEJULISTUS 

Belgian Kuningaskunnan, Saksan Liittotasavallan, Ranskan Tasavallan, Italian 
Tasavallan, Luxemburgin Suurherttuakunnan ja Alankomaiden Kuningaskunnan 
hallitukset, 

o t tae n hu 0 m i 0 0 n Ranskan ja muiden frangialueeseen kuuluvien itse
näisten maiden kesken solmitut taloudelliset, raha taloudelliset ja valuuttaa koskevat 
sopimukset ja konventiot, 
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ha 1 u t e n ylläpitää ja lujittaa Euroopan talousyhteisön jäsenmaiden ja sanot
tujen itsenäisten maiden välisiä perinteisiä kaupallisia yhteyksiä sekä vaikuttaa 
niiden taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, 

j uI i s ta v a toI eva n s a vaI m i i t tämän sopimuksen tultua voimaan 
ehdottamaan näille maille neuvotteluja sopimusten aikaansaamiseksi taloudellisesta 
assosioitumisesta yhteisöön. 

LIBYAN KUNINGASKUNNAN EUROOPAN 
TALOUSYHTEISööN ASSOSIOITUMISTA TARKOITTAVA 

PERIAATEJULISTUS 

Belgian Kuningaskunnan, Saksan Liittotasavallan, Ranskan Tasavallan, Italian 
Tasavallan, Luxemburgin Suurherttuakunnan ja Alankomaiden Kuningaskunnan 
hallitukset, 

o t tae n hu 0 m i 0 0 n Italian ja Libyan kuningaskunnan väliset taloudel
liset suhteet, 

h a 1 u t e n ylläpitää ja lujittaa Euroopan talousyhteisön jäsenmaiden ja Libyan 
kuningaskunnan välisiä perinteellisiä kaupallisia yhteyksiä ja myötävaikuttaa 
Libyan taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, 

j u 1 i s t a v a t 0 1 eva n s a v a 1 ni i i t tämän sopimuksen tultua voimaan 
ehdottamaan Libyan kuningaskunnalle neuvotteluja sopimusten aikaansaamiseksi 
taloudellisesta assosioitumisesta yhteisöön. 

TÄLLÄ HETKELLÄ ITALIAN TASAVALLAN 
HUOLTOHALLINNOSSA OLEVAA SOMALIMAATA 

TARKOITTAVA PERIAATE JULISTUS 

Belgian Kuningaskunnan, Saksan Liittotasavallan, Ranskan Tasavallan, Italian 
Tasavallan, Luxemburgin Suurherttuakunnan ja Alankomaiden Kuningaskunnan 
hallitukset, 

h a 1 u t e n niiden välisen Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 
allekirjoitushetkellä täsmentää sanotun sopimuksen 131 ja 227artiklan määräysten 
kantavuuden, ottaen huomioon,· että Somalimaan alueen huoltohallintosopimuksen 
24 artiklan mukaisesti Italian hallinto sanotulla alueella lakkaa 2 päivänä joulukuuta 
1960, 

o v a t s 0 p i n e et varaavansa sanottuna ajankohtana Somalimaan ulkoasi
oista vastuussa oleville viranomaisille oikeuden vahvistaa tämän alueen assosioi
tuminen yhteisöön sekä julistavat· olevansa valmiit tarpeen tullen ehdottamaan 
näille viranomaisille neuvotteluja sopimusten aikaansaamiseksi taloudellisesta asso
sioitumisesta yhteisöön. 
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SURINAMlN JA ALANKOMAIDEN 
ANTILLIEN EUROOPAN TALOUSYHTEISÖÖN 

ASSOSIOITUMISTA TARKOITTAVA PERIAATEJULISTUS 

Belgian Kuningaskunnan, Saksan Liittotasavallan, Ranskan Tasavallan, Italian 
Tasavallan, Luxemburgin Suurherttuakunnan ja Alankoma~den Kuningaskunnan 
hallitukset, 

o t tae n h u 0 m i 0 0 n Alankomaiden kuningaskunnan eri osia toisiinsa 
yhdistävät kiinteät siteet, 

h a 1 u t e n ylläpitää ja lujittaa toisaalta Euroopan talousyhteisön jäsenmaiden 
ja toisaalta Surinamin ja Alankomaiden Antillien välistä perinteistä kauppavaihtoa 
sekä vaikuttaa näiden maiden taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, 

j u 1 i s t a v a toI eva n s a vaI m i i t tämän sopimuksen tultua voimaan 
ja Alankomaiden kuningaskunnan pyynnöstä ryhtymään Surinamin ja Alanko
maiden Antillien taloudelliseen assosioitumiseen yhteisöön tähtäävien sopimusten 
solmimista koskeviin neuvotteluihin. 

SAKSAN KANSALAISTEN MÄÄRITELMÄÄ KOSKEVA 
SAKSAN LIITTOTASAVALLAN HALLITUKSEN 

JULISTUS 

Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan atomivoimajärjes
tön perustamissopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Saksan liittotasavallan hallitus 
antaa seuraavan julistuksen: 

»Mitä tulee Saksan liittotasavaltaan, on Saksan kansalaisiksi käsitettävä kaikki 
sen perustuslakiin sisältyvät ehdot täyttävät saksalaiset.» 

SOPIMUSTEN BERLIINIIN SOVELTAMISTA KOSKEVA 
SAKSAN LIITTOTASAVALLAN HALLITUKSEN 

JULISTUS 

Saksan liittotasavallan hallitus pidättää itselleen oikeuden ratifiointiasiakirjojensa 
tallettamisen yhteydessä julistaa, että Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta 
ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta sovelletaan myös Berliinin 
osavaltioon. 
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PUOLUSTUSNÄKÖKOHTIEN NOJALLA SALAISIKSI 
KATSOTTAVIA TIETOJA SISÄLTÄVIÄ 

PATENTTIHAKEMUKSIA KOSKEVA RANSKAN 
TASAVALLAN HALLITUKSEN JULISTUS 

Ranskan Tasavallan hallitus, 
o t tae n h u 0 m i 0 0 n Euroopan atomivoimajärjestön perustamissopimuksen 

17 artiklan ja 25 artiklan 2 kohdan määräykset, _ 
j u 1 i s t a a 01 eva n s a vaI m i s ryhtymään _ hallinnollisiin toimenpiteisiin 

ja ehdottamaan Ranskan parlamentille tarpeellisia lainsäädäntätoimenpiteitä, jotta 
mainitun sopimuksen tultua voimaan salaisia tietoja sisältäviin patentinhakuano
muksiin patentista tiedottamisen tavanomaisen menettelytavan mukaisesti liitetään 
myös väliaikainen julkistamiskielto. 



Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja 
yhteisen komission perustamissopimus 

Hänen Majesteettinsa Belgian Kuningas, Saksan Liittotasavallan Presidentti, 
Ranskan Tasavallan Presidentti, Italian Tasavallan Presidentti, Hänen Kuninkaal
linen Korkeutensa Luxemburgin Suurherttua ja Hänen Majesteettinsa Alanko
maiden Kuningatar, ottaen huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perusta
missopimuksen 96 artiklan, 
ottaen huomioon Euroopan talou~yhteisön perustamissopimuksen 236 artiklan, 
ottaen huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 204 artiklan, 
v a k a a s t i pää t t ä n e i n ä pyrkiä edistymään Euroopan yhdentämisessä, 
pää t t ä n e i n ä ryhtyä sanottujen kolmen yhteisön yhdistämiseen, 
tie toi s i n a yhteisöjen yhteisten elinten perustamisen merkityksestä tälle yhdis
tämiselle, 
o v a t pää tt ä n e e t perustaa Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja 
yhteisen komission sekä nimittäneet tässä tarkoituksessa valtuutetuikseen: 

(Valtuutettujen luettelo) 

j 0 t k a, vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaisesti laadituiksi todetut valtakir
jansa, ovat sopineet seuraavista määräyksistä: 

1 luku. Euroopan yhteisöjen neuvosto 

1 artikla 

Perustetaan Euroopan yhteisöjen neuvosto, jota jälj empänä kutsutaan neuvos
toksi. Neuvosto korvaa Euroopan hiili- ja teräsyhteisön erityisen ministerineuvoston, 
Euroopan talousyhteisön neuvoston ja Euroopan atomienergiayhteisön neuvoston. 

Sillä on Euroopan hiili- ja teräsyhteisön, Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 
atomienergiayhteisön kunkin perustamissopimuksessa samaten kuin tässä sopimuk
sessa määrätyin ehdoin sanotuille elimille myönnetyt oikeudet ja valtuudet. 

2 artikla 

Neuvoston muodostavat jäsenvaltioiden edustajat. Kukin hallitus valtuuttaa sii
hen edustajakseen yhden jäsenensä. 



144 

Kukin neuvoston jäsen toimii Vuoron perään kuuden kUUkauden ajan puheen
johtajana seuraavassa jäsenvaltioiden järjestyksessä: Belgia, Saksa, Ranska, Italia, 
Luxemburg, Alankomaat. 

3 artikla 

Neuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta hänen itsensä, jonkun jäsenen 
tai komission aloitteesta. 

4 artikla 

Jäsenmaiden pysyvien edustajien muodostaman komitean tehtävänä on valmis
tella neuvoston töitä ja. suorittaa viimeksi mainitun sille uskomat tehtävät. 

5 artikla 

Neuvosto vahvistaa työjärjestyksensä. 

6 artikla 

Neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä tehdyllä päätöksellä komission puheen
johtajan ja jäsenten sekä tuomioistuimen puheenjohtajan, tuomareiden, oikeuden
valvojien ja notaarin palkat, palkkiot ja eläkkeet .. Samalla enemmistöllä se vahvis
taa myös kaikki palkkioihin verrattavat hyvitykset. 

7 artikla 

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 27 artikla, 28 artiklan 
1 kappale, 29 ja 30 artikla, Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 146, 
147, 151 ja 154 artikla sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 
116, 117, 121 ja 123 artikla kumotaan. 

8 artikla 

1. Ne määräykset, joiden mukaisesti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perusta
missopimuksessa ja sen liitteenä olevassa tuomioistuimen ohjesääntöä koskevassa 
pöytäkirjassa erityiselle ministerineuvostolle myönnettyjä valtuuksia käytetään, 
muutetaan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. 

2. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 28 artiklaa muutetaan 
seuraavasti: 

a) Sen 3 kappaleen näin kuuluvat määräykset: 
»Mikäli sopimuksessa vaaditaan yksimielinen päätös tai yksimielinen 
lausunto, tarvitaan tätä varten neuvoston kaikkien jäsenten äänet.» 
täydennetään seuraavilla määräyksillä: 
»Tämän sopimuksen 21, 32, 32 a, 78 d, 78 f artiklanja tuomioistuimen 
ohjesääntöä koskevan pöytäkirjan 16 artiklan, 20 artiklan 3 kappaleen, 
28 artiklan 5 kappaleen ja 44 artiklan soveltamista varten ei läsnä tai 
edustettuina olevien jäsenten äänestämisestä pidättyminen kuitenkaan 
ole esteenä neuvoston yksimielisyyttä vaativien päätösten hyväksymi
selle.» 
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b) Sen 4 kappaleen näin kuuluvat määräykset: 

»Muut neuvoston päätökset kuin ne, joihin vaaditaan määrä:enemmistö 
tai yksimielisyys, tehdään neuvoston muodostavien jäsenten äänten 
enemmistöllä; tämä enemmistö katsotaan saavutetun, jos se käsittää 
jäsenvaltioiden edustajien ehdottoman enemmistön, johon sisältyy sel
laisten jäsenvaltioiden yhden edustajan ääni, joiden osuus yhteisön 
hiilen ja teräksen tuotannon kokonaisarvosta on vähintään kuudennes.» 
täydennetään seuraavilla määräyksillä: 
»Tämän sopimuksen 78, 78 b ja 78 d artiklan määräenemmistöä vaa
tivia määräyksiä sovellettaessa on neuvoston jäsenten äänimäärillä kui
tenkin seuraava paino: Belgia 2, Saksa 4, Ranska 4, Italia 4, Luxem
burg 1, Alankomaat 2. Päätökset ovat hyväksyttyjä, jos niitä tukevat 
vähintään neljän jäsenen antamat myönteiset 12 ääntä.» 

3. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen liitteenä olevan tuo
mioistuimen ohjesääntöä koskevaa pöytäkirjaa muutetaan seuraavasti: 

15 

a) 5 ja 15 artikla kumotaan. 

b) 16 artikla kumotaan ja korvataan seuraavilla määräyksillä: 

»1. Tuomioistuimen palvelukseen otetaan virkamiehiä ja muita toimi
henkilöitä sen työskentelyn turvaamiseksi. He ovat puheenjohta
jan valvonnassa notaarin alaisia. 

2. Neuvosto voi tuomioistuimen ehdotuksesta tekemällään yksimieli
sellä päätöksellä nimittää ylimääräisiä esittelijöitä ja vahvistaa 
heidän ohjesääntönsä. Ylimääräiset esittelijät voidaan kutsua me
nettelytapajärjestyksessä määrätyin ehdoin osallistumaan tuomio
istuimeen tuotujen asiain valmisteluun ja avustamaan esittelevää 
tuomaria. 
Neuvosto nimittää ylimääräisiksi esittelijöiksi kaikin tavoin riippu
mattomia henkilöitä, joilla on tarvittava oikeudellinen pätevyys. 
He tekevät tuomioistuimen edessä valan, että he hoitavat tehtä
viään täysin puolueettomasti ja tunnollisesti eivätkä ilmaise ulko
puolisille neuvonpidon salaisuuksia.» 

c) 20 artiklan 3 kappaletta ja 28 artiklan 5 kappaletta täydennetään lisää
mällä loppuun sanat 

»yksimielisellä päätöksellä.» 

d) 44 artiklan ensimmäinen lause kumotaan ja korvataan seuraavilla mää
räyksillä: 

»Tuomioistuin vahvistaa oman menettelytapajärjestyksensä. Tämäjär
jestys alistetaan neuvoston yksimielisesti hyväksyttäväksi.» 
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II luku. Euroopan yhteisöjen komissio 

9 artikla 

Perustetaan Euroopan yhteisöjen komissio, jota jäljempänä kutsutaan komis
sioksi. Tämä komissio korvaa Euroopan hiili- ja teräsyhteisön korkean viranomaisen, 
Euroopan talousyhteisön komission ja Euroopan atomienergiayhteisön komission. 

Sillä on Euroopan hiili- ja teräsyhteisön, Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 
atomienergiayhteisön perustamissopimuksessa kussakin ja tässä sopimuksessa mää
rätyin ehdoin sanotuille elimille myönnetyt oikeudet ja valtuud.et. 

10 artikla 

1. Komission muodostaa yhdeksän jäsentä, jotka on valittu yleisen pätevyyden 
ja kaikinpuolisen riippumattomuuden nojalla. 

Komission jäsenlukua voidaan muuttaa neuvoston yksimielisellä päätöksellä. 
Vain jäsenvaltioiden kansalaiset voivat olla komission jäseninä. 
Komissioon tulee kuulua vähintään yhden jäsenen kustakin jäsenvaltiosta, kui

tenkin niin, että samaa kansalaisuutta olevien jäsenten lukumäärä ei saa olla kahta 
suurempi. 

~. Komission jäsenet hoitavat tehtäviään kaikin tavoin riippumattomasti yhtei
söjen yleisen edun vaatimalla tavalla. 

Velvollisuuksiaan hoitaessaan he eivät pyydä eivätkä ota vastaan ohjeita miltään 
hallitukselta tai elimeltä. He pidättyvät kaikista toimista, jotka eivät ole sopusoin
nussa heidän tehtäviensä kanssa. Kukin jäsenvaltio sitoutuu kunnioittamaan tätä 
periaatetta ja pyrkii olemaan vaikuttamatta komission jäseniin näiden hoitaessa 
tehtäviään. 

Komission jäsenet eivät toimikautenaan voi harjoittaa muuta palkattua tai palk
kaamatonta ammatillista toimintaa. He antavat virkaansa astuessaan juhlallisen 
vakuutuksen kunnioittaa toimikautenaan ja sen päätyttyä tehtävästään aiheutuvia 
velvoituksia, erityisesti mitä tulee rehellisyyden ja hienotunteisuuden vaatimuksiin 
ottaessaan vastaan tiettyjä tehtäviä tai etuja tämän toimikauden päätyttyä. Mikäli 
näitä velvoituksia rikotaan, voi tuomioistuin, tapauksesta riippuen, neuvoston tai 
komission aloitteesta erottaa asianomaisen virasta 13 artiklan määräysten mukai
sesti tai peruuttaa hänen eläkeoikeutensa tahi muut siihen verrattavat edut. 

11 artikla 

Jäsenvaltioiden hallitukset nimittävät komission jäsenet yhteisymmärryksessä 
keskenään. 

Heidän toimikautensa kestää neljä vuotta. Se voidaan uudistaa. 

12 artikla 

Kuolemantapauksia ja säännönmukaisia uudelleennimityksiä lukuun ottamatta 
päättyy komission jäsenten viranhoito eroamiseen tai erottamiseen. 



147 

Asianomaisen seuraaja niII.1itGtään toimikauden jäljellä olevaksi <;tjaksi. Neuvosto 
voi yksimielisellä päätöksellään jättää viran täyttämättä. 

Paitsi 13 artiklassa mainitun virasta _ erottamisen sattuessa komission jäsenet 
pysyvät virassaan, kunnes heidän seuraajansa on nimitetty. 

13 a r t iki a 

Komi~sion jäsenen, joka ei enää täytä tehtäviensä hoitamiseen vaadittavia ehtC?ja 
t<;ti joka 0!1 tehnyt vakavan virheen, voi tuom~oistuin neuvoston tai komission esityk
sestä julistaa virka~sa menettäneeksi. 

14 artikla 

Komission puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa nimitetään sen jäsenten 
keskuudesta k~hdeksi vuodeksi samaa menette~ytapaa noudattaen, joka on va~vis
tettu .komission jäsenten ,nimittämistä varten. Heidän toimikautensa voidaan 
uudistaa. 

Muulloin, kuin toimikauden yleisen uudistamisen yhteydessä tapahtuu nimitys, 
kun komissiota on kuultu. 

Eroamisen, erottamisen tai kuolemantapauksen jälkeen puheenjohtajan ja vara
puheenjohtajien virat täytetään edellä esitetyllä tavalla toimikauden jäljellä olevaksi 
ajaksi •. 

15 a r t iki a 

Neuvosto ja komissio neuvottelevat keskenään ja järjestävät yhteisymmärryksessä 
yhteistyönsä yksityiskohdat. 

16 artikla 

Komissio vahvistaa työjärjestyksensä turvatakseen sekä oman'että toimistojensa 
toiminnan, Euroopan hiili- ja 'teräsyhteisön, Euroopan talousyhteisön ja Euroopa~ 
atomienergiåyhteisön perustamissopimuksen samaten kuin tämän sopimuksen' mää
räysten mukaisesti. Se huolehtii tämän työjärjestyksen julkaisemisesta. 

17 artikla 

Komission päätökset tehdään jäsenten 10 artiklassa edellytetyllä äänten enemmis-
töllä. " 

Komission istunnot ovat päätösvaltaisia, vain jos sen työjärjestyksessä vahvistettu 
määrä jäseniä on läsnä. 

18 a r t iki a 

Komissio julkaisee vuosittain yleiskertomuksen yhteisöjen toiminnasta vähintään 
kuukautta ennen yleiskokouksen istuntokauden alkamista. 

19 artikla 

,Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 156-163 artikla, Euroopan 
atomienergiayhteisön'perustamissopimuksen 125-133 artikla ja Euroopan hiili- ja 
teräsyhteisön perustamissopimuksen 9-13 artikla, 16 artiklan 3 kappale, 17 artikla 
ja 18 artiklan 6 kappale kumotaan. 

15 a 
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. m luku. Rahataloudelliset määräykset 

20 a r t i k l'a 

1. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön hallinnolliset menot ja niihin liittyvät tulot, 
Euroopan talousyhteisön tulot ja menot sekä Euroopan atomienergiayhteisön tulot 
ja menot, lukuun ottamatta hankintatoimiston ja yhteisten yritysten tuloja ja menoja 
sekä "mitä tuloja ja menoja,jotka on merkittävä Euroopan atomienergiayhteisön tutki~ 
mus- ja i~vestointitalousarvioon, otetaan sanottt';'jen kolmen yhteisön perustamis
sopimuksissa määrätyin ehdoin Euroopan yhteisöjen talousarvioon. Tämä talous
arvio, jossa tulojen ja menojen tulee olla tasapainossa, korvaa Euroopan hiili- ja 
teräsyhteisön hallinnollisen talousarvion, Euroopan talousyhteisön talousarvion ja 
Euroopan atomienergiayhteisön toimintatalousarvion:'. : 

... 2. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustarliis'sopimuksen 49 artiklassa maini
tuilla maksuilla peitettävä osa sanotuista me:noi~ta 'vahvistetaan '18 miljoonan las
kentayksikön määräksi. 

Komissio esittää 1 päivänä tammiku~ta 196f~lkavasta varainh~itovuodesta läh
tien vuosittain neuvostolle kertomuksen, jonka nojalla neuvosto tutkii, onko aihetta 
mukaut'taa mainittuå määrää yhteisöjen talousarvion kehitykseen. Neuvosto tekee 
päätöksensä Euroopan hiili- jå teräsyhteis5n 'perustamissopimukSen 28 ~rtikian 4 kap.:. 
paleen ensimmäisessä lauseessa edellytetyllä enemmistöllä. Tämä mukauttaniinen 
suoritetaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisesta 
aiheutuvien menojen kehityksen arvioinnin nojalla. 

3. Sen osan maksuista, joka on tarkoitettu peittämään yhteisöjen talousarvioon 
sisältyvät menot, asettaa komissio Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 
209 artiklan b) kappaleen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 
183 artiklan b) kappaleen nojalla tämän talousarvion täytäntöönpanoa varten käy
tett~väksi jäsenvaltioiden maksuosuuksien suorittamisesta vahvistettujen rahatalou
dellisten ohjeiden aikamääräysten mukaan. 

21 artikla 

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 78 artikla kumotaan ja 
korvataan seuraavilla määräyksillä: 

»78 artikla 

1. Yhteisön varainhoitovuosi kestää tammikuun 1 päivästä joulukuun 31 päivaän. 

2. Yhteisön hallinnolliset menot käsittävät korkean viranomaisen menot, mukaan 
luettuina neuvoa antavan komitean samaten kuin tuomioistuimen, yleiskokouk
sen ja neuvoston toiminnasta aiheutuvat menot. 

3. Yhteisön jokainen elin suorittaa hallinnollisten menojensa ennakkoarvion. Korkea 
viranomainen yhdistää nämä arviot alustavaksi hallinnolliseksi talousarvioehdo
tukseksi. Tähän se liittää lausuntonsa, joka voi sisältää edellisestä poikkeavia 
arvioita. Korkean viranomaisen tulee alistaa alustava ehdotus neuvostolle viimeis-
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tään varainhoitovuotta edeltävän syyskuun 30 päivänä. Aikoessaan poiketa tästä 
alustavasta ehdotuksesta neuvosto neuvottelee aina korkean viranomaisen ja 
tarpeen tullen muidenkin asianomaisten elinten kanssa. 

4. Neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä hallinnollisen talousarvioehdotuksen ja 
toimittaa sen yleiskokoukselle. 
Yleiskokouksen on saatava hallinnollinen talousarvio ehdotus käsiteltäväks'een 
viimeistään varainhoitovuotta edeltävän lokakuun 31 päivänä. 
Yleiskokouksellå on oikeus esittää neuvostolle muutoksia hallinnolliseen talous
arvioehdotukseen. 

5. Mikäli yleiskokous on kuukauden kuluessa hallinnollisen talousarvioehdotuksen 
vastaanotfamisesta ilmoittanut hyväksyvänsä sen tai ei ole ilmoittanut kantaansa 
neuvostolle, hallinnollinen talousarvioehdotus katsotaan lopullisesti vahvistetuksi. 
Mikäli yleiskokous on tänä määräaikana ehdottanut muutoksia, hallinnollinen 
talousarvioehdotus toimitetaan näin muutettuna neuvostolle. Tämä neuvottelee 
siitä korkean viranomaisen ja tarpeen vaatiessa muiden asianomaisten elinten 
kanssa sekä vahvistaa lopullisesti hallinnollisen talousarvion määräenemmistöllä 
tehdyllä päätöksellä. 

6. Hallinnollisen talousarvion lopullinen vahvistaminen antaa 49 artiklan määräys
ten mukaisesti korkealle viranomaiselle oikeuden ja velvollisuuden 'vastaavien 
maksujen perimiseen. 

78 a artikla 

Hallinnollinen talousarvio laaditaan 78 f artiklan nojalla vahvistetun varain
hoito säännön mukaista laskentayksikköä käyttäen. 
HallinI.10lliseen talousarvioon merkityt menot hyväksytään yhtä varainhoito
vuotta varten, mikäli 78 f artiklan toteuttamiseksi hyväksytyt säännökset eivät 
sis,ällä vastakkaisia määräyksiä. 
78 f artiklaa soveltamalla määrättävin ehdoin saadaan muita kuin henkilöstön 
menoihin tarkoitettuja, varainhoitovuoden lopulla käyttämättä olevia määrä
rahoja siirtää edelleen, kuitenkin vain seuraavaan varainhoitovuoteen. 
Määrärahat jaetaan pääluokkiin, joissa menot on ryhmitelty luonteensa ja tar
koituksensa mukaisesti, sekä tarpeen vaatiessa alajakeisiin 78 f artiklan toteutta
miseksi hyväksyttyjen säännösten määräysten mukaisesti. 
Eräitä yhteisiä menoja koskevan erityisjärjestelyn estämättä muodostavat yleis
kokouksen, neuvoston, korkean viranomaisen ja tuomioistuimen menot omat 
osastonsa hallinnollisessa talousarviossa. 

78 b a r t iki a 

1. Ellei hallinnollista talousarviota ole vielä varainhoitovuoden alussa hyväksytty, 
voidaan menoja suorittaa kuukausittain talousarvion pääluokkaa tai muuta ala
osastoa kohti 78 f artiklan toteuttamiseksi hyväksyttyjen säännösten mukaisesti 
kahdenteentoista osaan saakka edellisen varainhoitovuoden talousarvion määrä
rahoista, edellyttäen että korkean viranomaisen käyttöön näin myönnetyt varat 
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ovat enintään kahdestoista osa valmisteltavana olevan hallinnollisen talousarvio
ehdotuksen määrärahoista. 
Korkealla viranomaisella on oikeus ja velvollisuus periä maksuja edellisen varain
hoit-qvuoden ,määrärahojen verran, ei ku~tenkaan enempää kuin hallinnollisen 
talousarvio ehdotuksen hyväksymisestä aiheutuvan määrän. 

;2. Neu,vosto vO,i määräenemmistöllä, ottaen huomioon muut 1 kohdassa mainitut 
määräykset, antaa suostumuksensa menoille, jotka ylittävät kahdennentoista osan. 
Oikeutt~ja velvollisuutta maksujen perimiseen voidaan vastaavasti muuttaa. 

78 c a r· t i k 1 a 

Korkea viranomainen toteuttaa hallinnollisen talousarvion 78' f artiklan toteutta
miseksi hyväksyttyjen säännösten määräysten mukaisesti omalla vastuullaan ja 
myönnettyj~. määrärahojen puitteissa. 
Säännöksissä määrätään ne erityiset menettelytavat, joiden mukaan kukin elin 
osallistuu omien menojensa suorittamiseen. Hallinnollisen talousarvion puitteissa 
voi korkea 'viranomainen 78 f artiklan toteuttamiseksi hyväksyttyjen säännösten 
sisältämin ehdoin siirtää määrärahoja eri pääluokkien ja alaosastojen kesken. 

78 d a r t i k ta,: , 

Tarkastusvaliokunta, jonka muodostavat taatusti riippumattomat tilintarkastajat, 
yhden heistä toimiessa puheenjohtajana, tarkastaa kaikki 78 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut hallinnolliset menot samaten kuin hallinnolliset _ tulot ja yhteisön 
virkamiesten ja toimihenkilöiden palkoista, palkkioista ja muista hyvityksistä 
yhteisölle' trile~at verotulot. Neuvosto vahvistaa yksimielisesti tilintarkastajien 
lukumäärän. Neuvosto nimittää yksimielisellä päätöksellä viideksi vuodeksi 
tarkastuskomission tilintarkastajat ja puheenjohtajan. Heidän palkkionsa neuvosto 
vahvistaa'määräenemmistöllä. 
Tositteisiin perustuvan ja tarpeen vaatiessa itse paikalla" tapahtuvan tilintarkas
tuksen tarkoituksena on todeta, että tulot Ja menot ovat lain- ja asianmukaisia, 
sekä 'vakuuttua va~ainhoidon kunnollisuudesta. Kunkin varainhoitovuoden 
päätyttyä tarkastuskomissio laatii kertomuksen, jonka se hyväksyy kaikkien jäsen
tensä enemmistöpäätöksellä. 
Korkea viranomainen alistaa neuvostolle ja yleiskokoukselle vuosittain edellistä 
~arainhoitovuotta koskevat, hallinnollisen talousarvion toteuttamiseen liittyvät 
tilit, tarkastuskomission kertomuksen ohella. Se toimittaa niille lisäksi selvityksen 
yhteisön varoIsta ja veloista, jotka sisältyvät hallinnolliseen talousarvioon. 
Neuvosto myöntää määräenemmistöllä korkealle viranomaiselle tili- ja vastuu
vapauden hallinnollisen talousarvion toteuttamisesta. Se ilmoittaa päätöksestään 
yleiskokoukselle. . 

78 e arq~la 

Neuvosto nimittää kolmeksi vuodeksi tilintarkastajan, jonka tehtävänä on laatia 
vuosittain kertomus korkean viranomaisen tilinpidon ja rahatalouden hoidon 
säännönmukaisuudesta. Tilintarkastajanalaisuuteen eivät kuitenkaan kuulu 78 
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artiklan 2 kohdassa mainitut hallinnolliset menot ja tulot eikä virkamiesten ja 
toimihenkilöiden paU(9i~ta, palkkioista ja muista korvauksista yhteisölle perityt 
verotulot. Hän laatii tämän kertomuksen viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
varainhoitovuoden päättymisestä sekä toimittaa sen korkealle viranomaiselle ja 
neuvostolle. Korkea vira~omainen. toimittaa sen edelleen yleiskokoukselle. 
Tilintarkastaja hoitaa tehtävänsä kaikin puolin riippumattomasti. Tilintarkasta
jan virkaa ei voida yhdistää muuhun yhteisön jonkin elimen tai ~oimiston paitsi 
78 d artiklassa edellyte~yn ,tarkastuskomission jäsenen virkaan. Tilintarkastaja 
voidaan nimittää uudelleen. 

78 f a r t ikI a 

Yksimielisellä päätöksellään korkean viranomaisen ehdotuksesta neuvosto 
a) vahvistaa rahataloudelliset säännökset, jotka erikoisesti määrittelevät hal

linnollisen talousarvion laatimista ja täytäntöönpanoa sekä tilinpitoa ja -tar
kastusta koskevat menettelytavat; 

b) määrittelee maksun määrääjien ja tilinpitäjien vastuuta koskevat määräykset 
ja sen valvonnan.» 

22 a r t ikI a 

Perustetaan. Euroopan yhteisöjen tarkastuskomissio. Se korvaa Euroopan hiili
ja teräsyhteisön; Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön tar
kastuskomission. Se käyttää näiden kolmen yhteisön perustamissopimuksissa edelly
tetyin ehdoin sanotuissa sopimuksissa näille elimille myönnettyjä oikeuksia ja val
tuuksia. 

23 a r t ikI a 

Euroopan yhteisöjen eräitä yhteisiä elimiä koskevan sopimuksen 6 artikla kumo
taan. 

IV luku. E1:Iroopan yhteisöjen virkamiehet ja muut 
. toimihenkilöt" 

24 a r t ikI a 

1. Euroopan hiili-.ja teräsyhteisön; "Euroopan talousyhteisön ja' Euroopan atomi
energiayhteisön virkamiehistä ja muista toimihenkilöistä tulee tämän' sopimuksen 
voimaantulosta' lä;htien' Euroopan' yhteisöjen virkamiehiä ja muita. toimihenkilöitä 
ja he kuuluvat sanottujen yhteisöjen ainoaan 'hallintoon . 

. Neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ja muita asian
omaisia elimiä kuultuaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovelletfavan ohje
säännön sekä yhteisöjen muihin toimihenkilöihin sovellettavan järjestyksen. 

2. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimukseen liitetyn siirtymä
määräyksiä' koskevan .konvention 7 kohdan' 3 kappale, Euroopan talousyhteisön 
perustamissopimuksen 212 artikla 'ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamis.:: 
sopimuksen 186 artikla kl:lllotaan. 
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25 a r t iki a 

Ennen tämän sopimuksen voimaantuloa palvelukseen otetut virkamiehet ja 
muut toimihenkilöt pysyvät 24 artiklassa edellytetyn yhtenäisen ohjesäännön ja 
työjärjestyksen samaten kuin tähän sopimukseen liitetyn pöytäkirjan 13 artiklan 
edellyttämän järjestelyn voimaantuloon saakka niiden määräysten alaisina, joita 
heihin siihen asti oli sovellettu. 

Tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen palvelukseen otetut virkamiehet ja 
muut toimihenkilöt ovat 24 artiklassa edellytetyn yhtenäisen ohjesäännön ja työ
järjestyksen samaten kuin tähän sopimukseen liitetyn pöytäkirjan 13 artiklan edel
lyttämän järjestelyn soveltamisen aloittamiseen saakka niiden määräysten alais~a, 
joita sovelletaan Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön virka
miehiin ja toimihenkilöihin. 

26 a r t ikI a 

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 40 artiklan 2 kappale 
kumotaan ja korvataan seuraavilla määräyksillä: 

»Tuomioistuin voi samoin velvoittaa yhteisön myöntämään korvausta vahin
gosta, jonka sen toimihenkilö on henkilökohtaisella virkavirheellään aiheuttanut. 
Toimihenkilöiden henkilökohtainen vastuu yhteisöön nähden määritellään 
heihin sovellettavien ohjesäännön tai järjestyksen määräysten mukaisesti.» 

V luku. Yleiset ja loppumääräykset 

27 a r t ikI a 

1. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimukseJ?- 22 artiklan 1 kappale, 
Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 139 artiklan l kappale ja Euroopan 
atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 109 artiklan l kappale kumotaan ja 
korvataan seuraavilla määräyksillä: . 

»Yleiskokous pitää vuosittain yhden istunnon. Se kokoontuu ilman eri kutsua 
maaliskuun toisena tiistaina.» 
2. Euroopan hii1i~ ja teräsyhteisön 24 artiklan 2 kappale kumotaan ja korva-

taan seuraavilla määräyksillä: 
»Y1eiskokous, jolle on jätetty aloite korkean viranomaisen toimintaan kohdistu
vaksi epäluottamuslauseeksi, voi ilmaista kantansa tähän esitykseen aikaisintaan 
kolmen päivän kuluttua aloitteen jättämisestä ja tällöin suorittamalla julkisen 
äänestyksen.» 

28 a r t iki a 

Euroopan yhteisöt nauttivat jäsenvaltioiden alueilla tehtäviensä täyttämiseksi 
tarvittavia erioikeuksia ja koskemattomuutta, jotka on määritelty tähän sopimukseen 
liitetyssä pöytäkirjassa. Samoin on Euroopan ~nvestointipankin laita. 
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Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 76 artikla, Euroopan 
talousyhteisön perustamissopimuksen 218 artikla ja Euroopan atomienergiayhteisön 
perust<!.missopimuksen 191 artikla samaten kuin ~anottuihin kolmeen sopimukseen 
liitetyt, erioikeuksia ja koskemattomuutta koskevat pöytäkirjat, Euroopan hiili- ja 
teräsyhteisön perustamissopimuksen liitteenä. olevan tuomioistuimen ohjesääntöä 
koskevan pöytäkirjan 3 artiklan 4 kappale ja 11- artiklan 2 kappale sekä Euroopan 
talousyhteisön perustamissopimukseen liitetyn Euroopan investoiptipankin ohjesään
töä koskevan pöytäkirjan 28 artiklan 1 kohdan 2 kappale kumotaan. 

29 a r t ikI a 

Neuvostolle tämän sopimuksen 5, 6, 1'0, 12, 13, 24, 34 ja 35 artiklassa ja siihen 
liitetyn pöytäkirjan artikloissa myönnettyä toimivaltaa käytetään Euroopan talous
yhteisön perustamissopimuksen 148, 149 ja 150' artiklassa sekä Euroopan atomiener
giayhteisön perustamissopimuksen 118, 119 ja 120 artiklassa vahvistettujen sääntö
jen mukaisesti. 

30 a r t ikI a 

Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuk
se en sisältyviä, tuomioistuimen ja tämän toimivallan käyttämistä koskevia määräyk
siä sovelletaan tämän sopimuksen ja siihen liitetyn pöytäkirjan määräyksiin, lukuun 
ottamatta niitä, jotka muodoltaan sisältävät muutoksia Euroopan hiili- ja teräs
yhteisön perustamissopimuksen artikloihin, joihin edelleen sovelletaan Euroopan 
hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen määräyksiä. 

31 artikla 

Neuvosto aloittaa toimintansa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä. 
Tänä ajankohtana neuvoston puheenjohtajana toimii se neuvoston jäsen, jonka 

Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksessa 
vahvistettujen ohjeiden mukaisesti tulisi toimia Euroopan talousyhteisön ja Euroo
pan atomienergiayhteisön neuvoston puheenjohtajana, ja jatkaa tämän tehtävän 
hoitamista toimikautensa loppuun saakka. Tämän toimikauden päätyttyä puheen
johtajan tehtävä siirtyy tämän sopimuksen 2 artiklassa vahvistetussa jäsenvaltioiden 
järjestyksessä. 

32 a r t ikI a 

1. Euroopan yhteisen yhteisön perustamissopimuksen voimaantuloon saakka ja 
enintään kolmen vuoden ajan jäsenten nimittämisestä komission muodostaa neljä
toista jäsentä. 

Sanottuna aikana ei saman maan kansalaisuutta olevien jäsenten lukumäärä saa 
olla kolmea suurempi. 

2. Komission puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja jäsenet nimitetään välittö
mästi 'tämän sopimuksen tultua voimaan. Komissio aloittaa toimintansa viidentenä 
päivänä jäsentensä nimittämisestä. Samana ajankohtana päättyy korkean viran
omaisen sekä Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön komission 
jäsenten toimikausi. 
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,,33 a r t i-k 1 a ' 

32 artiklassa edellytetyn komission jäsent~n toimi~ausi päättyy 32 artiklan 1 koh':' 
dassa' määrättynä ajankohtana. 10 'artiklassa edellytetyn 'komission jäsenet nimite
tään' viimeistään 'yhtä kuukautta ennen sanottua ~jankohtaa. 

Mikäli kaikkia näitä nimityksiä tai joitakin niistä ei suoritettaisi maaräajassa, 
riiin '12 artiklan 3 kappaleen määräyksiä ei sovelleta kunkin jäsenvaltion' kansa~ 
laisilutta olevista jäsenistä virkaiältään nuorimpaan komission tai korkean viran
omaisen jäseneen eikä, virkaiän ollessa sama, heistä i"ältään nuorimpaan: 12 artiklan 
3 kappaleen määräyksiä sovelletaan kuitenkin edelleen kaikkiin samaa kansalaisuutta 
oleviin jäseniin silloin, kun joku tätä kansalaisuutta oleva jäsen ennen 32 artiklan 
1 kohdassa, määrättyä ajankohtaa on lakannut hoitamasta tehtäviään ilman, että 
hänelle on nimitetty seuraajaa. 

,34 a r t iki a 

Neuvosto vahvistaa yksimielisellä päätöksellä korkean viranomaisen sekä 'Euroo
pan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön komission entisten jäsenten 
talo.ude~liset :edut~ kun heitä ei 1akattuaan 32 artiklan nojalla hoitamasta tehtä
viään ole nimitetty komission jäseniksi. 

35 a r t j k 1 a 

1. Yhteisöjen ensimmäinen talousarvio laaditaan ja vahvistetaan tämän sopi
muksen voimaantulon 'jälkeisenä 1 päivänä tammikuuta alkavaa varainhoitovuotta 
varten. 

2. Jos tämä sopimus tulee voimaan ennen 1 päivää heinäkuuta 1965, niin Euroo
pan hiili-ja teräsyhteisön 1 päivänä heinäkuuta umpeen menevää hallinnollisten 
menojen yleistä ennakkotalousarviota pidennetään saman vuoden 31 päivään joulu
kuuta;, sanotussa ennakkotalousarviossa myönnettY,jä määrärahoja nostetaan vas
taavasti, paitsi neuvoston määräenemmistöllä päinvastaisesti päättäessä. 

Mikäli tämä sopimus tulisi voimaan 30 päivän kesäkuuta 1965 jälkeen, neuvosto 
tekee komission ehdotuksesta yksimielisellä päätöksellä asian vaatimat ratkaisut, 
toisaalta huolehtiakseen yhteisöjen säännönmukaisen toiminnan turvaamisesta ja 
toisaalta yhteisöjen ensimmäisen talousarvion vahvistamisesta mahdollisimman var
haisena ajankohtana. 

-- 36 a r t iki a 

Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön tarkastuskom~ssi_on 
puheenjop.tajajajäsenet hoitava~ tämän sopimuksen tultua voimaan Euroopan yhtei
söjen tarkastuskomission puheenjohtajan ja jäsenten tehtäviä entisestä toimikaudes
taan jäljellä olevan ajan . 

. ~uroopan hiili: .. ja teräsyhteisön perustamissopi1;;nuksen 7~ artiklan nojalla ,tä~än 
sopimuksen voimaantuloon saakka tehtäviään hoitava tilintarkastaja hoitaa täm~n 
sopimuksen 78. e artiklassa mainitun tilintarkastajan tehtäviä entisestä toimikaydes
laan jäljellä olevan ajan. 
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37 a r t i k la 

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 77" artiklan, Euroopan 
talousyhteisön perustamissopimuksen 216 artiklan, Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 189 artiklan ja Euroopan investointipankin ohjesääntöä kos
kevan pöytäkirjan 1 artiklan 2 kappaleen estämättä jäsenvaltioiden hallitusten edus
tajat vahvistavat yhteisymmärryksessä eräiden Luxemburgin sluirherttuakunnalle 
Euroopan yhteisöjen neuvoston ja komission muodostamisesta aiheutuvien erityis
ongelmien ratkaisemiseksi tarvittavat määräykset. 

Jäsenvaltioiden hallitusten edusta:jien päätös tulee voimaan samana päivänä 
kuin" tämä sopimus. 

38 a r t iki a 

Korkeat sopiinuspuolet ratifioivat tämän sopimuksen valtiosääntöjensä määräys
ten mukaisesti. Ratifiointiasiakirjat talletetaan Italian tasavallan hallituksen huos
taan. 

"Tämä sopimus tulee voimaan sen allekirjoittajavaltion ratifiointiasiakirjan tallet
tamista seuraavan kuulmuden ensimmäisenä päivänä, joka viimeisenä suorittaa tä
män muodollisuuden. 

"39 a r t i k la 

Tämä sopimus, joka on tehty yhtenä ainoana saksan-, ranskan-, italian- ja hollan
ninkielisenä kappaleena, kunkin sanotuista neljästä tekstistä ollessa yhtä todistusvoi
mainen, talletetaan Italian tasavallan hallituksen arkistoon, joka lähettää siitä oi
keiksi todistetut jäljennökset jokaisen muun allekirjoittajavaltion hallitukselle. 

Tämän vakuudeksi seuraavat valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen . 

. Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 1965. 

(Allekirjoitukset) 

EUROOPAN YHTEISÖJEN ERIOIKEUKSIA JA 
KOSKEMATTOMUUTTA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA 

K 0 r k e a t s 0 P imu s p u ole t, katsoen että Euroopan yhteisöjen yhteisen 
neuvoston ja yhteisen komission perustamissopimuksen 28 artiklan mukaisesti nämä 
yhteisöt ja Euroopan investointipankki nauttivatjäsenvaltioiden alueilla tehtävänsä 
täyttämiseen tarvittavia erioikeuksia ja koskemattomuutta, ovat sopineet seuraa
vista, tähän sopimukseen liitetyistä määräyksistä: 

1 luku. Euroopan yhteisöjen omaisuus, varat, saatavat 
ja maksuliike 

"1. a"rtik1a 

Yhteisöjen huoneistot ja rakennukset ovat loukkaamattom~t. Ne ovat vapaat 
etsi~nästä; pakko-otosta, takavarikosta tai" pakkoluovutuks~sta. Yhteisöjen omaisuus 
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ja varat eivät voi joutua hallinnollisen tai oikeudellisen pakkotoimenpiteen koh
teeksi ilman tuomioistuimen suostumusta. 

2 artikla 

Yhteisöjen arkistot ovat loukkaamattomat. 

3 artikla 

Yhteisöt, niiden saatavat, tulot ja muu omaisuus ovat vapaat kaikista välittö-: 
mistä veroista. 

Jäsenmaiden hallitukset ryhtyvät aina mahdollisuuden mukaan asianmukaisiin 
toimiin välillisten verojen ja liikevaihtoveron takaisin maksamiseksi tai korvaami
seksi, kun nämä sisältyvät kiinteän tai irtaimen omaisuuden hintaan 'yhteisöjen 
suorittaessa viralliseen tarpeeseensa huomattavia ostoja, joiden hintaan sisältyy 
tämäntapaisia veroja ja maksuja. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan saa johtaa 
yhteismarkkinoiden sisäisen kilpailun vinoutumiseen. 

Vapautusta ei myönnetä veroista, maksuista eikä muista virallisista suorituksista, 
jotka peritään pelkästään yleishyödyllisten palvelusten korvauksena. 

4 artikla 

Yhteisöt ovat vapaat kaikista viralliseen käyttöönsä tarkoitettujen tavarain tuon
tia ja vienti.ä koskevista tulleista, kielloista ja rajoituksista; näin maahan tuotuja 
tavaroita ei saa tuontimaan alueella luovuttaa muille korvausta vastaan eikä kor
vauksetta, paitsi kyseessä olevan maan hallituksen hyväksymin ehdoin. 

Samaten yhteisöt ovat vapaat kaikista julkaisujensa tuontia ja vientiä koskevista 
tulleista, kielloista ja rajoituksista. 

5 artikla' 

Euroopan hiili- ja teräsyhteisö voi pitää hallussaan mitä tahansa valuuttaa tai 
pitää tilejä missä tahansa valuutassa. 

n luku. Tiedotusyhteydet ja kulkuluvat 

6 artikla 

Yhteisöjen elimet nauttivat kaikkien jäsenvaltioiden alueilla virallisten tiedotus
yhteyksiensä ja asiakirjojensa lähettämisen suhteen samaa kohtelua kuin asianomai
nen valtio myöntää diplomaattisille edustustoille. 

Yhteisöjen elinten virallista kirjeenvaihtoa ja muita virallisia tiedotusyhteyksiä ei 
voida sensuroida. 
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7 artikla 

1. Kulkulupia, joiden muodon neuvosto vahvistaa ja jotka jäsenvaltioiden viran
omaiset hyväksyvät matka-asiakirjoina kelpaaviksi, voivat yhteisöjen elinten puheen
johtajat antaa elinten jäsenille ja toimihenkilöille. Näitä kulkulupia annetaan virka
miehille ja muille toimihenkilöille virkamiesten ohjesäännössä ja muiden toimihen
kilöiden työjärjestyksessä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. 

Komissio voi tehdä sopimuksia, joissa sanotut kulkuluvat tunnustetaan kolman
sien valtioiden alueella liikkumiseen kelpaaviksi asiakirjoiksi. 

2. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön erioikeuksia ja koskemattomuutta koskevan 
pöytäkirjan 6 artiklan määräyksiä sovelletaan kuitenkin edelleen sellaisiin yhteisöjen 
jäseniin ja toimihenkilöihin, joilla tämän sopimuksen tullessa voimaan on tässä artik
lassa edellytetty kulkulupa, aina siihen saakka kuin edellä 1 kohdassa olevia määräyk
siä ryhdytään soveltamaan. 

m luku. Yleiskokouksen jäsenet 

8 artikla 

Yleiskokouksen jäsenten oikeutta matkustaa yleiskokouksen istuntopaikkakun
nalle tai sieltä takaisin ei saa hallinnollisesti eikä muulla tavoin rajoittaa. 

Yleiskokouksen jäsenille tullin ja valuuttatarkastuksen suhteen 
a) heidän oma hallituksensa myöntää samat helpotukset kuin korkeassa asemassa 
oleville virkamiehille näiden tilapäisessä virallisessa tehtävässä ulkomaille matkus
taessa, 
b) muiden jäsenvaltioiden hallitukset myöntävät samat helpotukset kuin ulkoval
tojen hallitusten edustajille näiden tilapäisessä virallisessa tehtävässä. 

9 artikla 

Ylei.skokouksen jäseniä ei voida kuulustella, pidättää eikä asettaa syytteeseen 
heidän tehtäviään hoitaessaan antamiensa lausuntojen tai äänestysten perusteella. 

10 artikla 

Yleiskokouksen istuntojen aikana sen jäsenet nauttivat 
a) kotimaansa alueella samaa koskemattomuutta kuin kotimaansa parlamentin 
jäsenet, 
b) kaikkien muiden jäsenvaltioiden alueilla vapautta kaikista pidättämistä ja oikeu
dellista tutkimusta koskevista toimenpiteistä. 

He nauttivat koskemattomuutta niinikään matkallaan yleiskokouksen ist'Unto
paikkakunnalle ja sieltä takaisin. 

Koskemattomuuteen ei voida vedota itse teosta tavattaessa, eikä se liioin voi estää 
yleiskokousta peruuttamasta jonkun jäsenensä koskemattomuutta. 
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IV luku. Euroopan yhteisöjen elinten työhön osallistuvat 
jäsenvaltioiden edustajat 

11 artikla 

Yhteisöjen' elinten työhön osallistuvat jäsenvaltioiden edustajat samaten kuin 
heidän neuvonantajansa ja tekniset asiantuntijansa nauttivat tehtäviään hoitaessaan 
sekä matkoillaan istuntopaikkakunnalle tai sieltä takaisin tavanomaisia erioikeuksia~ 
koskemattomuutta ja helpotuksia. 

Tätä artiklaa sovelletaan myös yhteisöjen neuvoa antavien elinten jäseniin. 

V luku. Euroopan yhteisöjen virkamiehet ja toimihenkilöt 

12 a r t i k1 a 

Kunkinjäsenvaltion alueella yhteisöjen virkamie4etja muut toimihenkilöt kansa
laisuudestaan riippumatta 
a) nauttivat oikeudellista koskemattomuutta virallisessa ominaisuudessaan suoritta
miens~ toimien suhteen, mukaan luettuina heidän suulliset ja kirjalliset lausuntonsa; 
sen estämättä sovelletaan niiden sopimusten määräyksiä, jotka koskevat toisaalta 
virk~miesten ja toimihenkilöiden vastuuta yhteisöihin nähden ja toisaalta tuomio
istuimen valtuutta ratkaista yhteisöjen ja virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden 
väliset erimielisyydet. Tätä koskemattomuutta he ~auttivat viranhoitonsa pä~tyt
tyäkin, 
b) eivät, sen enempää kuin heidän aviopuolisonsa ja ne perheenjäsenet, joihin näh
den he ovat elatusvelvollisia, joudu ulkomaalaisia koskevien maahanmuuttorajoi
tusten eiv~tkä rekisteröintimuodollisuuksien alaisiksi, 
c) nauttivat valuuttamääräysten ja rahanvaihd0Il: suhtee.n; kansainvälistenjäljestö
jen virkamiehille tavanomaisesti myönnettyjä helpotuksia, 
d) nauttivat, ensimmäistä kertaa virkaansa astuessaan asianomaisessa maassa, 
oikeutta saada tullitta tuoda maahan asuntoirtaimistonsa ja muut tavaransa 
sekä oikeutta tehtävänsä sanotussa maassa päätyttyä tullivapaasti jälleen maasta 
viedä asuntoirtaimistonsa ja muut tavaransa, kummassakin tapauksessa noudattaen 
asianomaisen tätä oikeutta soveltavan maan hallituksen tarpeellisiksi katsomia 
ehtoja, 
e) nauttivat oikeutta saada tullitta tuoda maahan henkilökohtaiseen käyttöönsä 
tarkoitetun auton, joka on hankittu siinä maassa, jossa he viimeksi ovat asuneet tai 
jonka kansalaisia he ovat, tämän maan markkinoilla vallitsevin ehdoin ja viedä sen 
jälleen tuIlitta, kummassakin tapauksessa noudattaen asianomaisen maan hallituk-
sen tarpeellisiksi katsomia ehtoja. . .... 
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13 a r t ikI a 

Yhteisöjen virkamiehille en ja muille toimihenkilöilleen maksamista palkoista, 
palkkioista ja muista hyvityksistä suorittavat nämä yhteisöille veroa komission laati
mien ehdotusten nojalla neuvoston vahvistamin ehdoin ja sen suositteleman menet
telytavan mukaisesti. 

He ova:t vapautetut suorittamasta kansallisia veroja yhteisöjen maksamista pal
koista, palkkioista jå muist~ 'hyvityksistä. 

14 artikla 

Yhteisöjen virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden jotka yksinomaan yhteisöjen 
antamia tehtäviä hoitaessaan asettuvat asumaan muun kuin sen jäsenmaan alueelle, 
jossa he yhteisöjen palvelukseen astumisensa hetkellä olivat verovelvollisia, katsotaan 
sekä oleskelumaassaan' että siinä maassa, jossa he olivat verov~lvollisia, tulo-, omai
suus- ja perintöveron sekä yhteisöjen jäsenmaiden kesken tehtyjen, kaksinkertaisen 
verotuksen välttämistä koskevien sopimusten soveltamisen suhteen, edelleen säilyt
täneen kot~paikkansa viimeksi mainitussa maassa, edellyttäen että se ~:r;I yhteisöjen 
jäsen.' Tatä määräystä'sovelletaan myös aviopuolisoon, mikäli hän ei harjoita 'omaa 
ammattia, s!'lmaten kui~ lap~iin, joiden elatus ja huolto kuuluu tässä artiklassa tar-
koitetuille henkilöille. ' 

Edellisessä:kappaie~s~a tarkoitettujen henkilöiden oleskeluvaltion alueella sijait
seva irtaimisto on sanotussa valtiossa vapaa perintöverosta ; tämän ~eron määrää
mistä varten heidän katsotaan oleskelevan siinä valtiossa, jossa he ovat verovelvolli
sia, ottaen kuitenkin huomioon kolmansien valtioiden oikeudet ja kaksinkertaisen 
,:"erotuksen välttämist~ koskevien kansainvälisten sopimusten määräysten mahdolli
sen soveltamisen. 

Yksinomaan muissa kansainvälisissä järjestöissä virassa olemisen nojalla saavu
tettua kotipaikkaoikeutta ei oteta huomioon tämän artiklan määräyksiä sovellettaessa. 

15 a r t ikI a 

Neuvosto vahvistaa komission ehdotuksesta yksimielisellä päätöksellä yhteisöjen 
virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden sosiaalietuja koskevat säännöt. 

16 a r t ikI a 

Neuvosto määrää komission ehdotuksesta ja muita asianomaisia elimiä kuultuaan 
ne yhteisöjen virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden ryhmät, joihin 12 artiklan, 
13 artiklan toisen kappaleen ja 14 artiklan määräyksiä jok~ kokonaan tai osittain 
sovelletaan. 

Näihin ryhmiin kuuluvien virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden nimet, 
virka-asemat ja osoitteet ilmoitetaan määräajoin jäsenvaltioiden hallituksille. 
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VI luku. Euroopan yhteisöihin akkreditoitujen 
kolmansien maiden edustustojen erioikeudet 

ja koskemattomuus: 

17 artikla 

Jäsenvaltio, jonka alueella yhteisöjen päämaja sijaitsee, myöntää kolmansien 
valtioiden yhteisöjen luo akkreditoiduille edustustoille tavanomaisen diplomaattisen 
koskemattomuuden ja erioikeudet. 

vn luku. Yleiset määräykset 

18 a r t ikI a 

Erioikeudet, koskemattomuus ja helpotukset myönnetään yhteisöjen virkamiehille 
ja muille toimihenkilöille yksinomaan yhteisöjen edun vuoksi. 

Kukin yhteisöjen elin on velvollinen peruuttamaan· virkamiehelle tai muulle 
toimihenkilölle myönnetyn koskemattomuuden aina, milloin se katsoo, ettei tämän 
koskemattomuuden peruuttaminen ole yhteisöjen edun vastainen. 

19 a r t ikI a 

Tätä pöytäkirjaa sovellett~essa yhteisöjen elimet toimivat yhteisymmärryksessä 
kyseessä olevien jäsenvaltioiden vastuunalaisten viranomaisten kanssa. 

20 a r t ikI a 

Komission jäseniin sovelletaan 12-15 ja 18 artiklaa. 

21.artikla 

12-15 ja 17 artiklaa, ottaen kuitenkin huomioon tuomioistuimen ohjesääntöä 
koskevien pöytäkirjojen 3 artiklan määräykset, jotka koskevat tuomarien ja oikeuden
valvojien oikeudellista koskemattomuutta, sovelletaan tuomioistuimen tuomareihin, 
oikeudenvalvojiin, notaariin ja ylimääräisiin esittelijöihin. 

22 a r t iki a 

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan myös Euroopan investointipankkiin, sen elinten 
jäseniin, sen henkilöstöönjajäsenvaltioiden sen työhön osallistuviin edustajiin, ottaen 
kuitenkin huomioon pankin ohjesääntöä koskevan pöytäkirjan määräykset. 

Euroopan investointipankki on pääomansa lisäysten yhteydessä sitä paitsi vapau
tettu kaikista veroista ja niihin verrattavista maksuista samaten kuin erilaatuisista 



161 

muodollisuuksista, joita nämä toimenpiteet saattaisivat aiheuttaa siinä valtiossa, jossa 
sillä on kotipaikka. Sen hajoittaminen tai lopettaminen eivät myöskään aiheuta 
mitään verorikantoa. Pånkin ja' sen elinten ohjesäännön mukainen toiminta ei liioin 
aiheuta liikevaihtoveron perimistä. 

T ä in ä n v aku u d e k s i ovat seuraavat valtuutetut merkinneet allekirjoi
tuksensa tämän pöytäkirjan alle. 

Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 1965. 

(Allekiljoitukset) 

PÄÄTTÖASIAKIRJA 

Hänen Majesteettinsa Belgian Kuninkaan, Saksan Liittotasavalla~ Presidentin, 
Ranskan Tasavallan Presidentin, Italian Tasavallan Presidentin, Hänen Kunin
kaallisen Korkeutensa Luxemburgin Suurherttuan, Hänen Majesteettinsa Alanko
maiden Kuningattaren 
valtuutetut 
ovat kokoontuneet Brysseliin 8 päivänä huhtikuuta 1965 allekirjoittamaan Euroopan 
yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamissopimuksen ja vah
vistaneet seuraavat tekstit: 
Euroopan yhteisöjen y?teisen neuvoston ja yhteisen komission perustamissopimus, 
Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja koskemattomuutta koskeva pöytäkirja. 

Näiden tekstien allekirjoittamishetkellä valtuutetut ovat 
- antaneet Euroopan yhteisöjen komissiolle I liitteessä mainitun tehtävän 
- ja panneet merkille Saksan liittotasavallan hallituksen II liitteessä mainitun 
julistuksen. 

T ä m ä n v aku u d e k s i seuraavat valtuutetut ovat merkinneet allekiljoi
tuksensa tämän päättöasiakirjan alle. 

Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 1965. 

(Allekirjoitukset ) 

I Liite 

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIOLLE ANNETTU 
TEHTÄVÄ 

Euroopan yhteisöjen komissio· ottaa vastuunsa puitteissa tehtäväkseen ryhtyä 
kaikkiin tarpeen vaatimiin valmisteluihin toimistojensa työn rationalisoimiseksi koh
tuullisessa ja lyhyehkössä ajassa, joka ei saa olla vuotta pitempi. Tässä tarkoituksessa 
komissio voi hankkia kaikki asian vaatimat lausunnot. Jotta neuvosto voisi seurata 
tämän toimenpiteen täytäntöönpanoa, komissiota pyydetään esittämään neuvostolle 
siitä määräajoin kertomus. 
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II Liite 

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN HALLITUKSEN JULISTUS; 

joka koskee Euroopan yhteisöjen neuvoston. ja komission perustamissopimuksen 
sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamista Berliiniin. 

Saksan liittotasavallan hallitus pidättää itselleen oikeuden ratifiointiasiakirjojensa 
tallettamisen yhteydessä julistaa,' ~ttä Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja 
yhteisen komission perustamissopimusta samaten kuin Euroopan hiili- ja teräsyhtei
sön perustamissopimusta sovelletaan myös Berliinin osavaltioon. 

JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS, 

joka koskee yhteisöjen eräiden elinten ja t9imistojen väliaikaista sijoittami.sta. 

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajat, 
o t tae n hu 0 m i 0 0 n Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen 
komission perustamissopimuksen 37 artiklan, 
k a t s 0 e n, että Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 77 artiklan, 
Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 216 artiklan, Euroopan atomiener
giayhteisön perustan:issopimuksen 189 artiklanja Euroopan investointipankin ohje
sääntöä kos~evan pöytäkirjan 1. artiklan 2 kappaleen soveltamista estämättä on 
tarpeen, Euroopan yhteisöjen neuvoston ja komission muodostamisen yhteydessä 
ja eräiden Luxemburgin suurherttuakuntaa koskevien erityiskysymysten ratkaisemi
seksi, vahvistaa eräiden elinten ja toimistojen vä1iaikaiseksi työskentelypaikkakun
naksi Luxembu~g, 
pää t t ä v ä t seuraavaa: 

l artikla 

Luxemburg, Bryssel ja Strasburg pysyvät yhteisöjen elinten väliaikaisina työs
kentelypaikkakuntina. 

2 artikla 

Neuvosto pitää istuntonsa Luxemburgissa huhti-, kesä- ja lokakuussa. 

3 artikla 

Tuomioistuin jää edelleen Luxemburgiin. 
Luxemburgiin asettuvat niinikään oikeudelliset ja niihin verrattavat elimet, 

mukaan luettuina ne elimet, joiden toimivaltaan kuuluu soveltaa Euroopan hiili- ja: 
teräsyhteisön, Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön perusta
missopimusten nojalla samaten kuin yhteisöjen piirissäjoko jäsenvaltioiden kesken tai 
ulkopuolisten maiden kanssa tehtyjen konventioiden nojalla jo voimassa olevia tai 
vasta laadittavia kilpailusääntöjä. 
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4 artikla 

Yleiskokouksen pääsihteeristö ja sen toimistot jäävät edelleen Luxemburgiin. 

5 artikla 

Euroopan investointipankki sijaitsee Luxemburgissa, jossa sen johtoelimet ko
koontuvat ja jossa sen koko toiminta tapahtuu. 

Tämä määräys koskee erityisesti sen nykyisen ja nimenomaan Euroopan talous
yhteisön perustamissopimuksen 130 artiklassa tarkoitetun toiminnan kehittymistä, 
sen toiminnan mahdollista laajenemista muille aloille ja pankille ehkä uskottavia 
uusia tehtäviä. 

Komissionja Euroopan investointipankin välinen yhteystoimisto sijaitsee Luxem
burgissa, nimenomaan Euroopan kehitysrahaston liiketoimien helpottamista varten. 

6 artikla 

Valuuttakomitea kokoontuu Luxemburgissa ja Brysselissä. 

7 artikla 

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön finanssitoimistot sijaitsevat Luxemburgissa. Nii
hin kuuluvat luotto- ja investointiasioiden johtokunta samaten kuin maksujen peri
mistoimisto sekä siihen liittyvät tilitoimistot. 

8 artikla 

Yhteisöjen virallistenjulkaisujen toimisto, johon liittyvät yhteinen myyntitoimisto 
ja toimisto keskipitkän ja pitkän toimitusajan käännöstyötä varten, sijaitsee Luxem
burgissa . .. 

9 artikla 

Luxemburgissa sijaitsevat lisäksi komission seuraavat toimistot: 
a) tilastotoimisto ja laskentakeskus; 
b) Euroopan talousyhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön terveys- ja työ
turvallisuus toimistot ; 
c) Euroopan atomienergiayhteisön tiedotuskeskus, terveydenhoidon johtokunta ja 
turvallisuusvalvonnan johtokunta 
sekä asian vaatimat alemmat hallinnolliset ja tekniset elimet. 

10 a r t ikI a 

Jäsenvaltioiden hallitukset ovat valmiit perustamaan tai siirtämään Luxembur
giin yhteisöjen muita, erityisesti rahat~louden alalla toimivia elimiä ja toimistoja 
edellyttäen, että niiden kitkaton toiminta on turvattu. 

Tässä tarkoituksessa ne kehottavat komissiota niille vuosittain esittämään kat
sauksen yhteisöjen elinten ja toimistojen sijoittamistilanteesta ja edellytyksistä ryhtyä 
uusiin toimiin tämän määräyksen hengessä pitäen samalla huolta siitä, että yhtei
söjen välttämätön toiminta jatkuu kitkattomasti. 
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11 artikla 

E~roopan hiili- ja teräsyhteisön kitkattoman toiminnan turvaamiseksi komissiota 
kehotetaan huolehtimaan asteettaisesti ja koordinoidusti eri toimistojen siirrosta ja 
siirtämään viimeiseksi hiili- ja teräsmarkkinoiden hallintotoimiston. 

12 a r t ikI a 

Edellä olevia määräyksiä lukuun ottamatta tämä päätös ei koske hallitusten aikai
sempiin päätöksiin nojautuvia Euroopan yhteisöjen elintenja toimistojen väliaikaisia 
työpaikkakuntia eikä sitä toimistojen uudelleen ryhmitystä, joka johtuu yhteisen 
neuvoston ja yhteisen. komission muodostamisesta. 

13 a r t ikI a 

Tämä sopimus tulee voimaan samana ajankohtana kuin Euroopan yhteisöjen 
yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamissopimus. 

Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 1965. 

(Allekirjoitukset ) 
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