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TRAKTAT

OM ÆNDRING AF VISSE FINANSIELLE BESTEMMELSER
I TRAKTATERNE

OM OPRETTELSE AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
OG TRAKTATEN OM OPRETTELSE

AF ET FÆLLES RÅD
OG EN FÆLLES KOMMISSION
FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
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HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE,
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DANMARK,
PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND ,
PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK,
PRÆSIDENTEN FOR IRLAND ,

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG,

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE,
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF
DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND ,
HAR —

under henvisning til artikel 96 i traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfælles
skab,

under henvisning til artikel 236 i traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fælles
skab,

under henvisning til artikel 204 i traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergi
fællesskab,

i betragtning af, at Fællesskabernes budget fra den 1 . januar 1975 fuldt ud finansieres af
Fællesskabernes egne indtægter,
i betragtning af, at fuldstændig udskiftning af medlemsstaternes finansielle bidrag med Fælles
skabernes egne indtægter tilsiger øgede budgetbeføjelser hos Forsamlingen,

i betragtning af, at kontrollen med budgettets gennemførelse af samme grund bør forstærkes —
VEDTAGET at ændre visse finansielle bestemmelser i traktaterne om oprettelse af De euro
pæiske Fællesskaber og traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for
De europæiske Fællesskaber og har med dette mål for øje udpeget som befuldmægtigede :

Hans Majestæt Belgiernes Konge:
R. VAN ELSLANDE,

udenrigsminister og minister for udviklingssamarbejde;

Hendes Majestæt Dronningen af Danmark:
Niels ERSBØLL,

overordentlig og befuldmægtiget ambassadør,
fast repræsentant ved De europæiske Fællesskaber;
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Præsidenten for Forbundsrepublikken Tyskland:
Hans-Dietrich GENSCHER,

udenrigsminister ;

Præsidenten for Den franske Republik :
Jean-Marie SOUTOU,

ambassadør for Frankrig,
fast repræsentant ved De europæiske Fællesskaber;

Præsidenten for Irland :

Garret FITZGERALD ,

udenrigsminister ;

Præsidenten for Den italienske Republik :
Manano RUMOR,

udenrigsminister,
fungerende formand for Rådet for De europæiske Fællesskaber ;

Hans kongelige Højhed Storhertugen af Luxembourg:
Jean DONDELINGER,

overordentlig og befuldmægtiget ambassadør,
fast repræsentant ved De europæiske Fællesskaber;

Hendes Majestæt Dronningen af Nederlandene :
L. J. BRINKHORST,
statssekretær ved udenrigsministeriet ;

Hendes Majestæt Dronningen af Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland :
Sir Michael PALLISER, KCMG,

overordentlig og befuldmægtiget ambassadør,
fast repræsentant ved De europæiske Fællesskaber;

SOM, efter at have udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god og behørig form,

ER BLEVET ENIGE om følgende bestemmelser:
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KAPITEL f

ÆNDRING AF TRAKTATEN

OM

OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE

KUL-

OG

STÅLFÆLLESSKAB

Artikel 1

I artikel 7 i traktaten om oprettelse af Det europæiske
Kul- og Stålfællesskab indsættes følgende stykke :
» Revisionen af regnskaberne varetages af en Revi
sionsret, der handler inden for de beføjelser, som
er tillagt den ved denne traktat.«

Artikel 2

Artikel 78 i traktaten om oprettelse af Det europæiske
Kul- og Stålfællesskab affattes således :
» Artikel 78

1.

Regnskabsåret løber fra den 1 . januar til den

31 . december .

Fællesskabets udgifter til administration omfatter
Den høje Myndigheds udgifter, herunder dem, der
vedrører Det rådgivende Udvalgs virksomhed
samt Forsamlingens, Rådets og Domstolens udgif
ter .

2. Hver af Fællesskabets institutioner opstiller
inden den 1 . juli et overslag over sine udgifter til
administration . Den høje Myndighed sammenfat
ter disse overslag i et foreløbigt forslag til admi
nistrationsbudget. Den føjer hertil en udtalelse,
der kan indeholde afvigende overslag.

Dette foreløbige forslag indeholder et overslag
over indtægterne og et overslag over udgifterne.
3 . Den høje Myndighed forelægger Rådet det
foreløbige forslag til administrationsbudget senest
den 1 . september i det år, der ligger forud for det,
forslaget vedrører.

Når Rådet påtænker at fravige det foreløbige
forslag, indhenter det en udtalelse fra Den høje
Myndighed og i givet fald fra de andre interesse
rede institutioner.

Rådet vedtager forslaget til administrationsbudget
med kvalificeret flertal og oversender det til For
samlingen .

4.
Forslaget tir administrationsbudget skal
forelægges Forsamlingen senest den 5 . oktober i
det år, der ligger forud for det, forslaget vedrører.
Forsamlingen har ret til med et flertal af sine
medlemmers stemmer at ændre forslaget til admi
nistrationsbudget, og til med absolut flertal af de
afgivne stemmer at foreslå Rådet ændringer i for
slaget vedrørende de udgifter, der nødvendigt føl
ger af traktaten eller af retsakter udstedt i hen
hold til denne .

Hvis Forsamlingen inden femogfyrre dage efter
forelæggelsen af forslaget til administrationsbud
get har godkendt dette, er administrationsbudget
tet endeligt vedtaget. Hvis Forsamlingen inden for
denne frist hverken har ændret forslaget til admi
nistrationsbudget eller foreslået nogen ændring af
dette, betragtes administrationsbudgettet som
endeligt vedtaget.

Såfremt Forsamlingen inden udløbet af denne
frist har vedtaget ændringer eller stillet ændrings
forslag, oversendes forslaget til administrations
budget til Rådet i den ændrede form eller led
saget af ændringsforslag.
5 . Efter at Rådet har drøftet forslaget til admi
nistrationsbudget med Den høje Myndighed og i

givet fald med de andre interesserede institutioner,
træffer det afgørelse på følgende måde :

a) Rådet kan med kvalificeret flertal modificere
enhver af de
ændringer ;

af Forsamlingen

vedtagne

b ) for så vidt angår ændringsforslagene :
— hvis en af Forsamlingen foreslået ændring
ikke medfører forhøjelse af det samlede
udgiftsbeløb for en institution , navnlig
fordi den udgiftsforhøjelse, der ville følge
af ændringsforslaget udtrykkeligt udlignes
af en eller flere foreslåede ændringer, der
medfører en tilsvarende nedsættelse af

udgifterne, kan Rådet med kvalificeret fler
tal forkaste dette ændringsforslag. Træffes
der ingen beslutning om at forkaste
ændringsforslaget, er det godkendt ;
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— hvis en af Forsamlingen foreslået ændring
medfører forhøjelse af det samlede udgifts
beløb for en institution, kan Rådet med
kvalificeret flertal godkende ændringsfor
slaget. Træffes der ingen beslutning om at
godkende ændringsforslaget, er det forka
stet ;

— hvis Rådet i henhold til bestemmelserne i

et af de to foregående afsnit har forkastet
et ændringsforslag, kan det med kvalifice

ret flertal enten opretholde det i forslaget
til administrationsbudget opførte beløb
eller fastsætte er andet beløb .
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mer, forkaste forslaget til administrationsbudget

og begære, at et nyt forslag forelægges den.

9.
For samtlige udgifter, der ikke er en nødven
dig følge af traktaten eller af retsakter udstedt i
henhold til denne, fastsættes hvert år en maksi

malsats for forhøjelser i forhold til udgifter af
samme art i det løbende regnskabsår.

Efter høring af Udvalget for økonomisk Politik
fastslår Den høje Myndighed denne maksimalsats
således, som den fremgår af:
— udviklingen inden for Fællesskabet af brutto
nationalindkomsten i faste priser,

Forslaget til administrationsbudget ændres i over
ensstemmelse med de ændringsforslag, Rådet har

— den gennemsnitlige ændring i medlemsstater
nes budgetter

godkendt.

og

Har Rådet ikke inden femten dage efter forelæg
gelsen af forslaget til administrationsbudget modi
ficeret nogen af de ændringer, Forsamlingen har

vedtaget, og er Forsamlingens ændringsforslag
blevet godkendt, betragtes administrationsbudget
tet som endeligt vedtaget. Rådet meddeler For

samlingen, at det ikke har modificeret nogen af
ændringerne, og at ændringsforslagene er blevet
godkendt.

Har Rådet inden udløbet af denne frist modifice

ret en eller flere af de ændringer, Forsamlingen
har vedtaget, eller er Forsamlingens ændringsfor

— udviklingen af leveomkostningerne i løbet af
det seneste regnskabsår.
Om maksimalsatsen skal der inden den 1 . maj
gives meddelelse til alle Fællesskabets institutio
ner. Disse er pligtige til at rette sig efter den under
budgetbehandlingen, dog med forbehold af be
stemmelserne i dette stykkes fjerde og femte af
snit .

Er den forhøjelsessats, der følger af det forslag til
administrationsbudget, som Rådet har udarbejdet,
med hensyn til sådanne udgifter, som ikke nød
vendigt følger af traktaten eller af retsakter

slag blevet forkastet eller modificeret, oversendes

udstedt i henhold til denne, større end halvdelen
af maksimalsatsen, kan Forsamlingen, ved udøvel
sen af sin ret til at foretage ændringer, yderligere

på ny til Forsamlingen. Rådet gør denne bekendt
med udfaldet af sine rådslagninger.

forhøje det samlede beløb for sådanne udgifter
med op til halvdelen af maksimalsatsen .

det modificerede forslag til administrationsbudget

udfaldet af behandlingen af sine ændringsforslag,
kan den inden femten dage efter forelæggelsen af

Når Forsamlingen, Rådet eller Den høje Myndig
hed finder, at Fællesskabernes virksomhed nød
vendiggør en forhøjelse ud over den sats, der er
fastlagt ved den i dette stykke foreskrevne frem
gangsmåde, kan der fastsættes en anden sats ved
aftale mellem Rådet, hvis afgørelse træffes med
kvalificeret flertal, og Forsamlingen , hvis afgørelse

modifikationer af de af Forsamlingen foretagne

træffes med et flertal af dens medlemmers stem

6.

Når Forsamlingen er blevet underrettet om

forslaget til administrationsbudget med et flertal af
sine medlemmers stemmer og med tre femtedele
af de afgivne stemmer ændre eller forkaste Rådets
ændringer og vedtager derved administrations

mer og med tre femtedele af de afgivne stemmer.

budgettet. Har Forsamlingen ikke truffet nogen
afgørelse inden udløbet af denne frist, betragtes
administrationsbudgettet som endeligt vedtaget.

10.
Hver institution udøver de beføjelser, der
tilkommer den i henhold til denne artikel, under

7.

Når den i denne artikel foreskrevne behand

ling er afsluttet, fastslår Forsamlingens formand,
at administrationsbudgettet er endeligt vedtaget.

iagttagelse af bestemmelserne i traktaten og af de
i medfør af denne udstedte retsakter, navnlig af
dem, der vedrører Fællesskabernes egne indtægter
og ligevægten mellem indtægter og udgifter.

11 .

8.

Dog kan Forsamlingen, når vægtige grunde

taler herfor, med et flertal af sine medlemmers
stemmer og med to tredjedele af de afgivne stem

Endelig vedtagelse af administrationsbud

gettet medfører bemyndigelse og forpligtelse for
Den høje Myndighed til at opkræve de modsva
rende indtægter i henhold til bestemmelserne i
artikel 49 .«
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Artikel 3

I artikel 78a i traktaten om oprettelse af Det europæi
ske Kul- og Stålfællesskab erstattes » 78 f« med
» 78 h«.
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Artikel 5

I artikel 78c i traktaten om oprettelse af Det europæi
ske Kul- og Stålfællesskab erstattes » 78 f« med
» 78 h «.

Artikel 6
Artikel 4

Artikel 78d i traktaten om oprettelse af Det europæi
ske Kul- og Stålfællesskab affattes således :

Artikel 78b i traktaten om oprettelse af Det europæi
ske Kul- og Stålfællesskab affattes således :

» Artikel 78b

1 . Såfremt administrationsbudgettet ikke er
vedtaget ved regnskabsårets begyndelse, kan der i
henhold til bestemmelserne i det i medfør af arti

» Artikel 78d

Den høje Myndighed forelægger hvert år Rådet
og Forsamlingen regnskabet vedrørende anven
delsen af administrationsbudgettets poster i det
forløbne regnskabsår. Den forelægger endvidere
en oversigt over Fællesskabets aktiver og pas
siver inden for det område, administrations
budgettet omfatter.«

kel 78h udstedte regnskabsregulativ på grundlag
af hver hovedkonto eller anden inddeling afholdes
månedlige udgifter på indtil en tolvtedel af det
forrige regnskabsårs bevillinger, dog at Den høje
Myndighed højst kan råde over beløb svarende til
en tolvtedel af de beløb, der er opført i det forslag
til administrationsbudget, som er under udarbej

Artikel 7

Artikel 78e i traktaten om oprettelse af Det europæi
ske Kul- og Stålfællesskab affattes således :

delse .

» Artikel 78e

Den høje Myndighed er bemyndiget og forpligtet
til at opkræve afgifterne op til et beløb svarende
til bevillingerne i det foregående regnskabsår
uden dog at kunne overskride det beløb, der ville
være fremkommet ved vedtagelsen af forslaget til
administrationsbudget.

1.

Der oprettes en Revisionsret.

2.

Revisionsretten består af ni medlemmer.

3 . Revisionsrettens
medlemmer
udvælges
blandt personer, som i deres respektive lande til
hører eller har tilhørt til eksterne kontrolinstitu

2.

Under forudsætning af, at de øvrige betin

gelser i stk. 1 iagttages, kan Rådet med kvalifice

ret flertal tillade udgifter, der overstiger denne
tolvtedel. Bemyndigelsen og forpligtelsen til at

tioner eller som er særligt kvalificerede til dette
hverv. Deres uafhængighed skal være uomtviste
uomtviste

opkræve afgifter kan tilpasses i overensstemmelse

4.

hermed .

seks år af Rådet, der træffer afgørelse med
enstemmighed efter høring af Forsamlingen .

Hvis denne afgørelse vedrører andre udgifter end
dem, der nødvendigt følger af traktaten eller af
retsakter udstedt i henhold til denne, oversender
Rådet den straks til Forsamlingen ; inden for en
frist af tredive dage kan Forsamlingen med et fler
tal af sine medlemmers stemmer og med tre fem
tedele af de afgivne stemmer træffe en afvigende

afgørelse om disse udgifter, for så vidt angår den

Revisionsrettens medlemmer udnævnes for

Ved de første udnævnelser begrænses tjenesteperi
oden for fire af Revisionsrettens medlemmer, som

udpeges ved lodtrækning, dog til fire år.
Revisionsrettens medlemmer kan genudnævnes.

De udpeger af deres midte Revisionsrettens for

del, der overstiger den i stk. 1 omhandlede tolvte

mand for et tidsrum af tre år. Hans mandat kan

del. Denne del af Rådets afgørelse stilles i bero,
indtil Forsamlingen har truffet afgørelse. Dersom

fornyes.

Forsamlingen ikke inden udløbet af nævnte frist

5.

har truffet en afvigende afgørelse, betragtes
Rådets afgørelse som endeligt vedtaget.«

hverv i fuldkommen uafhængighed og i Fælles

Revisionsrettens medlemmer udfører deres

skabets almene interesse.
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Ved
eller
eller
hver

udførelsen at deres pligter må de ikke søge
modtage instruktioner fra nogen regering
noget andet organ . De afholder sig fra en
handling, som er uforenelig med karakteren
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og indtægter på administrationskonti, herunder
de skatteindtægter, der til fordel for Fællesskabet
opkræves af dets tjenestemænds og øvrige ansat
tes løn , vederlag og honorarer. Den reviderer end

af deres hverv .

videre regnskaberne vedrørende samtlige indtæg
ter og udgifter for ethvert af Fællesskabet oprettet

6.
Revisionsrettens medlemmer må ikke, så
længe deres tjeneste varer, udøve nogen anden —■
lønnet eller ulønnet — erhvervsmæssig virksom
hed . Ved indsættelsen i hvervet afgiver de en høj
tidelig forsikring, om at de, såvel i deres tjeneste
periode som efter at denne er afsluttet, vil over
holde de forpligtelser, der følger af deres hverv, i

organ , for så vidt oprettelsesakten ikke udelukker

særdeleshed pligten til efter tjenesteperiodens
ophør at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed
med hensyn til overtagelse af visse hverv eller
opnåelse af visse fordele .

det .

2. Revisionsretten efterprøver lovligheden og
den formelle rigtighed af de i stk. 1 nævnte
indtægter og udgifter og sikrer sig at den økono
miske forvaltning har været forsvarlig.
Revision af indtægterne sker på grundlag af
fastlæggelser og indbetalinger af indtægter til
Fællesskabet.

7.
Bortset fra ordinære nybesættelser og døds
fald ophører tjenesten for et medlem af Revisions
retten ved frivillig fratræden eller ved afskedi
gelse, der fastslås af Domstolen i overensstemmelse

Revision af udgifterne sker på grundlag af indgå
ede forpligtelser og afholdte udgifter.

med stk . 8 .

For resten af den pågældendes tjenesteperiode
udnævnes en efterfølger.
Bortset fra afskedigelse fungerer Revisionsrettens
medlemmer, indtil deres efterfølgere er udpeget.
8.

Revisionsrettens

medlemmer kan

hverken

afskediges eller frakendes retten til pension eller
til andre fordele, der træder i stedet herfor, med
mindre Domstolen på Revisionsrettens begæring
fastslår, at de ikke længere opfylder de nødven

dige betingelser eller ikke længere iagttager de
forpligtelser, der følger med hvervet.
9.

Rådet fastsætter med kvalificeret flertal

arbejdsvilkår, herunder navnlig vederlag, godtgø
relser og pensioner, for Revisionsrettens formand

og dens medlemmer. Det fastsætter ligeledes med
samme flertal alle godtgørelser, der træder i stedet
for vederlag .
Bestemmelserne i protokollen vedrørende
De europæiske Fællesskabers privilegier og immu

Sådan revision kan foretages inden afslutningen af
regnskaberne for det pågældende regnskabsår.

3 . Revisionen foretages på grundlag af regn
skabsbilag og i fornødent omfang ved undersøgel
ser på stedet i Fællesskabets institutioner og i
medlemsstaterne .

Revision

i

medlemsstaterne

foretages i forbindelse med de nationale revisions
institutioner eller, såfremt disse ikke har de for
nødne beføjelser, i forbindelse med de kompetente
nationale myndigheder. Disse institutioner eller
myndigheder meddeler Revisionsretten, om de er
indforstået med at deltage i revisionen .
Alle dokumenter eller oplysninger, der er nødven
dige til gennemførelse af Revisionsrettens ogave,
afgives til Revisionsretten på dennes begæring af
Fællesskabets institutioner og af de'nationale revi
sionsinstitutioner eller, såfremt disse ikke har de
fornødne beføjelser, af de kompetente nationale
myndigheder.

10.

niteter, der gælder for dommerne ved Domstolen,
gælder ligeledes for Revisionsrettens medlem
mer .«

4.
Efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder
Revisionsretten en årsberetning. Denne beretning
oversendes til Fællesskabets institutioner og
offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers
Tidende sammen med de nævnte institutioners

Artikel 8

Artikel 78f i traktaten om oprettelse af Det europæi
ske Kul- og Stålfællesskab affattes således :
»Artikel 78f

1.

Revisionsretten reviderer regnskaberne over

samtlige

Fællesskabets administrationsudgifter

besvarelser af Revisionsrettens bemærkninger.
Revisionsretten kan endvidere når som helst frem

komme med bemærkninger til særlige spørgsmål
og på begæring fra en af Fællesskabets institutio
ner afgive udtalelser.

Den vedtager sine årsberetninger eller sine udta
lelser med et flertal af sine medlemmers stemmer.
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Den bistår Forsamlingen og Rådet i forbindelse
med revisionen af og gennemførelsen af budgettet.
5.
Revisionsretten udarbejder desuden hvert år
en særskilt beretning angående den formelle rig
tighed af anden regnskabsføring end den, der ved
rører de i stk. 1 nævnte udgifter og indtægter,
samt om Den høje Myndigheds økonomiske for
valtning deraf. Den skal udarbejde denne beret
ning senest seks måneder efter udløbet af det
regnskabsår, som det pågældende regnskab angår,
og oversende den til Den høje Myndighed og
Rådet. Den høje Myndighed forelægger den for
Forsamlingen.«
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den næst efter Rådet de i artikel 78d nævnte

regnskaber og regnskabsoversigter samt Revi
sionsrettens årsberetning med tilhørende svar fra
de kontrollerede institutioner til Revisionsrettens

bemærkninger.«
Artikel 10

I traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og
Stålfællesskab indsættes følgende artikel :
» Artikel 78h

Få forslag af den høje Myndighed og efter høring
af Forsamlingen og udtalelse fra Revisionsretten
skal Rådet med enstemmighed :

Artikel 9

I traktaten om oprettelse af Det europæsike Kul- og
Stålfællesskab indsættes følgende artikel :

a ) udstede regnskabsregulativer, som navnlig
fastlægger de nærmere retningslinjer for op
stillingen og gennemførelsen af administrations
budgettet og for regnskabsaflæggelsen og re

»Artikel 78g

visionen ;

Forsamlingen godkender efter henstilling fra
Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret fler
tal, Den høje Myndigheds forvaltning af admini
strationsbudgettet. Med henblik herpå gennemgår

b ) fastlægge reglerne for de anvisningsberettige
des og regnskabsførerenes ansvar og organisere
kontrollen med disse .«

KAPITEL II

ÆNDRING AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE
FÆLLESSKAB

Artikel 1 1

» Artikel 203

1.

I artikel 4 i traktaten om oprettelse af Det europæiske
økonomiske Fællesskab indsættes følgende stykke :
»3.
Revisionen af regnskaberne varetages af en
Revisionsret, der handler inden for de beføjelser,
som er tillagt den ved denne traktat «.

Artikel 12

Artikel 203 i traktaten om oprettelse af Det europæi
ske økonomiske Fællesskab affattes således :

Regnskabsåret løber fra den 1 . januar til den

31 . december.

2.
Hver af Fællesskabets institutioner opstiller
inden den 1 . juli et overslag over sine udgifter.
Kommissionen sammenfatter disse overslag i et
foreløbigt budgetforslag. Den føjer hertil en udta
lelse, der kan indeholde afvigende overslag.

Dette foreløbige forslag indeholder et overslag
over indtægterne og et overslag over udgifterne.
3.
Kommissionen forelægger Rådet det forelø
bige budgetforslag senest den 1 . september i det
år, der ligger forud for det, forslaget vedrører.
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Når Rådet påtænker at fravige det foreløbige
forslag, indhenter det en udtalelse fra Kommissio
nen og i givet fald fra de andre interesserede insti
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— hvis en af Forsamlingen foreslået ændring
medfører forhøjelse af det samlede udgifts
beløb for en institution, kan Rådet med
kvalificeret flertal godkende ændringsfor
slaget. Træffes der ingen beslutning om at
godkende ændringsforslaget, er det forka

tutioner.

Rådet vedtager budgetforslag med kvalificeret

stet ;

flertal og oversender der til Forsamlingen .
— hvis Rådet i henhold til bestemmelserne i

et af de to foregående afsnit har forkastet
et ændringsforslag, kan det med kvalifice
ret flertal enten opretholde det i budget
forslaget opførte beløb eller fastsætte et

4.
Budgetforslaget skal forelægges Forsamlin
gen senest den 5 . oktober i det år, der ligger forud
for det, forslaget vedrører.

andet beløb .

Forsamlingen har ret til med et flertal af sine
medlemmers stemmer at ændre budgetforslaget,
og til med absolut flertal af de afgivne stemmer at
foreslå Rådet ændringer i forslaget vedrørende de
udgifter, der nødvendigt følger af traktaten eller
af retsakter udstedt i henhold til denne.

Hvis Forsamlingen inden femogfyrre dage efter
forelæggelse af budgetforslaget har godkent dette,
er budgettet endeligt vedtaget. Hvis Forsamlingen
inden for denne frist hverken har ændret budget
forslaget eller foreslået nogen ændring af dette,

Budgetforslaget ændres i overensstemmelse med
de ændringsforslag, Rådet har godkendt.

Har Rådet ikke inden femten dage efter forelæg
gelsen af budgetforslaget modificeret nogen af de
ændringer, Forsamlingen har vedtaget, og er For
samlingens ændringsforslag blevet godkendt, be
tragtes budgettet som endeligt vedtaget. Rådet
meddeler Forsamlingen, at det ikke har modifice
ret nogen af ændringerne, og at ændringsforslage
ne er blevet godkendt.

betragtes budgettet som endeligt vedtaget.
Har Rådet inden udløbet af denne frist modifice

Såfremt Forsamlingen inden udløbet af denne

frist har vedtaget ændringer eller stillet ændrings
forslag, oversendes budgetforslaget til Rådet i den
ændrede form eller ledsaget af ændringsforslag.

5.

ret en eller flere af de ændringer, Forsamligen
har vedtaget, eller er Forsamlingens ændringsfor
slag blevet forkastet eller modificeret, oversendes
det modificerede budgetforslag på ny til Forsam
lingen. Rådet gør denne bekendt med udfaldet af
sine rådslagninger.

Efter at Rådet har drøftet budgetforslaget

med Kommissionen og i givet fald med de andre

interesserede institutioner, træffer det afgørelse på
følgende måde :
a) Rådet kan med kvalificeret flertal modificere

enhver af de af Forsamlingen vedtagne
ændringer;

b) for så vidt angår ændringsforslagene :

6. Når Forsamlingen er blevet underrettet om
udfaldet af behandlingen af sine ændringsforslag,
kan den inden femten dage efter forelæggelsen af
budgetforslaget med et flertal af sine medlemmers
stemmer og med tre femtedele af de afgivne stem
mer ændre eller forkaste Rådets modifikationer af

de af Forsamlingen foretagne ændringer og vedta
ger derved budgettet. Har Forsamlingen ikke truf
fet nogen afgørelse inden udløbet af denne frist,
betragtes budgettet som endeligt vedtaget.

— hvis en af Forsamlingen foreslået ændring
Når den i denne artikel foreskrevne behand

ikke medfører forhøjelse af det samlede
udgiftsbeløb for en institution, navnlig
fordi den udgiftsforhøjelse, der ville følge
af ændringsforslaget udtrykkeligt udlignes
af en eller flere foreslåede ændringer, der

7.

medfører en tilsvarende nedsættelse af

8.

udgifterne, kan Rådet med kvalificeret fler
tal forkaste dette ændringsforslag. Træffes
der ingen beslutning om at forkaste
ændringsforslaget, er det godkendt;

taler herfor, med et flertal af sine medlemmers
stemmer og med to tredjedele af de afgivne stem
mer, forkaste budgetforslaget og begære, at et nyt
forslag forelægges den.

ling er afsluttet, fastslår Forsamlingens formand,
at budgettet er endeligt vedtaget.

Dog kan Forsamlingen, når vægtige grunde
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9 . For samtlige udgifter, der ikke er en nødven
dig følge af traktaten eller af retsakter udstedt i

» Artikel 204

henhold til denne, fastsættes hvert år en maksi

Såfremt budgettet ikke er vedtaget ved regnskabs

malsats for forhøjelser i forhold til udgifter af
samme art i det løbende regnskabsår.
Efter høring af Udvalget for økonomisk Politik
fastslår Kommissionen denne maksimalsats såle

des, som den fremgår af :

årets begyndelse, kan der i henhold til bestem
melserne i det i medfør af artikel 209 udstedte

regnskabsregulativ på grundlag af hver hoved
konto eller anden inddeling afholdes månedlige
udgifter på indtil en tolvtedel af det forrige regn
skabsårs bevillinger, dog at Kommissionen højst
kan råde over beløb svarende til en tolvtedel af de

— udviklingen inden for Fællesskabet af brutto
nationalindkomsten i faste priser,
— den gennemsnitlige ændring i medlemsstater
nes budgetter
og

— udviklingen af leveomkostningerne i løbet af

beløb, der er opført i det budgetforslag, som er
under udarbejdelse.
Under forudsætning af, at de øvrige betingelser i
stk. 1 iagttages, kan Rådet med kvalificeret flertal
tillade udgifter, der overstiger denne tolvtedel .

traktaten eller af retsakter udstedt i henhold til

Hvis denne afgørelse vedrører andre udgifter end
dem, der nødvendigt følger af traktaten eller af
retsakter udstedt i henhold til denne, oversender
Rådet den straks til Forsamlingen ; inden for en
frist af tredive dage kan Forsamlingen med et fler
tal af sine medlemmers stemmer og med tre fem
tedele af de afgivne stemmer træffe en afvigende
afgørelse om disse udgifter, for så vidt angår den
del, der overstiger den i stk. 1 omhandlede tolvte
del. Denne del af Rådets afgørelse stilles i bero,
indtil Forsamlingen har truffet afgørelse. Dersom
Forsamlingen ikke inden udløbet af nævnte frist
har truffet en afvigende afgørelse betragtes Rådets
afgørelse som endeligt vedtaget.

denne, større end halvdelen af maksimalsatsen,
kan Forsamlingen, ved udøvelsen af sin ret til at
foretage ændringer, yderligere forhøje det samlede
beløb for sådanne udgifter med op til halvdelen af

De i stk. 2 og 3 omhandlede afgørelser fastsætter
de nødvendige foranstaltninger vedrørende
indtægter med henblik på at sikre gennemførelsen

maksimalsatsen .

af denne artikel .«

det seneste regnskabsår.
Om maksimalsatsen skal der inden den 1 . maj
gives meddelelse til alle Fællesskabets institutio

ner. Disse er pligtige til at rette sig efter den under
budgetbehandlingen, dog med forbehold af be
stemmelserne i dette stykkes fjerde og femte af
snit.

Er den forhøjelsessats, der følger af det budget
forslag, som Rådet har udarbejdet, med hensyn til
sådanne udgifter, som ikke nødvendigt følger af

Når Forsamlingen, Rådet eller Kommissionen fin
der, at Fællesskabernes virksomhed nødvendiggør
en forhøjelse ud over den sats, der er fastlagt ved
den i dette stykke foreskrevne fremgangsmåde,
kan der fastsættes en anden sats ved aftale mellem

Rådet, hvis afgørelse træffes med kvalificeret fler
tal, og Forssftnlingen, hvis afgørelse træffes med et
flertal af dens medlemmers stemmer og med tre
femtedele af de afgivne stemmer.
10.
Hver institution udøver de beføjelser, der
tilkommer den i henhold til denne artikel, under
iagttagelse af bestemmelserne i traktaten og af de
i medfør af denne udstedte retsakter, navnlig af
dem, der vedrører Fællesskabernes egne indtægter
og ligevægten mellem indtægter og udgifter.«

Artikel 13

Artikel 14

I traktaten om oprettelse af Det europæiske økono
miske Fællesskab indsættes følgende artikel :
» Artikel 205a

Kommissionen forelægger hvert år Rådet og For
samlingen regnskabet vedrørende anvendelsen af
budgettets poster i det forløbne regnskabsår. Den
forelægger endvidere en oversigt over Fællesska
bets aktiver og passiver.«

Artikel IS

Artikel 204 i traktaten om oprettelse af Det europæi

Artikel 206 i traktaten om oprettelse af Det europæi

ske økonomiske Fællesskab affattes således :

ske økonomiske Fællesskab affattes således :
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» Artikel 206

1.

Der oprettes en Revisionsret.

2.

Revisionsretten består af ni medlemmer.

3.
Revisionsrettens
medlemmer
udvælges
blandt personer, som i deres respektive lande til
hører eller har tilhørt eksterne kontrolinstitutioner

eller som er særligt kvalificerede til dette hverv.
Deres uafhængighed skal være uomtvistelig.
4.

Revisionsrettens medlemmer udnævnes for

seks år af Rådet, der træffer afgørelse med
enstemmighed efter høring af Forsamlingen .
Ved de første udnævnelser begrænses tjenesteperi
oden for fire af Revisionsrettens medlemmer, som
udpeges ved lodtrækning, dog til fire år.
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til andre fordele, der træder i stedet herfor, med

mindre Domstolen på Revisionsrettens begæring
fastslår, at de ikke længere opfylder de nødven
dige betingelser eller ikke længere iagttager de
forpligtelser, der følger med hvervet.
9.

Rådet fastsætter

med

kvalificeret

flertal

arbejdsvilkår, navnlig vederlag, godtgørelser og
pensioner for Revisionsrettens formand og dens
medlemmer. Det fastsætter ligeledes med samme
flertal alle godtgørelser, der træder i stedet for
vederlag.
10.
Bestemmelserne i protokollen vedrørende
De europæiske Fællesskabers privilegier og immu
niteter, der gælder for dommerne ved Domstolen,
gælder ligeledes for Revisionsrettens medlem
mer . «

Revisionsrettens medlemmer kan genudnævnes .

Artikel 16

De udpeger af deres midte Revisionsrettens for
mand for et tidsrum af tre år. Hans mandat kan

fornyes .
5.

Revisionsrettens medlemmer udfører deres

hverv i fuldkommen uafhængighed og i Fælles
skabets almene interesse .

Ved
eller
eller
hver

udførelsen af deres pligter må de ikke søge
modtage instruktioner fra nogen regering
noget andet organ. De afholder sig fra en
handling, som er uforenelig med karakteren

1 . I traktaten om oprettelse af Det europæiske
økonomiske Fællesskab indsættes følgende artikel :
» Artikel 206a

1.
Revisionsretten reviderer regnskaberne over
samtlige Fællesskabets indtægter og udgifter. Den
reviderer endvidere regnskaberne vedrørende
samtlige indtægter og udgifter for ethvert af
Fællesskabet oprettet organ, for så vidt oprettelses

af deres hverv .

akten ikke udelukker det.

6.
Revisionsrettens medlemmer må ikke, så
længe deres tjeneste varer, udøve nogen anden —
lønnet eller ulønnet — erhvervsmæssig virksom
hed. Ved indsættelsen i hvervet afgiver de en høj
tidelig forsikring om at de, såvel i deres tjeneste
periode som efter at denne er afsluttet, vil over
holde de forpligtelser, der følger af deres hverv, i
særdeleshed pligten til efter tjenesteperiodens

2. Revisionsretten efterprøver lovligheden og
den formelle rigtighed af indtægterne og udgif
terne og sikrer sig at den økonomiske forvaltning

ophør at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed
med hensyn til overtagelse af visse hverv eller
opnåelse af visse fordele.
7. Bortset fra ordinære nybesættelser og døds
fald ophører tjenesten for et medlem af Revisions
retten ved frivillig fratræden eller ved afskedi
gelse, der fastslås af Domstolen i overensstem
melse med bestemmelserne i stk . 8 .

For resten af den pågældendes tjenesteperiode
udnævnes en efterfølger.
Bortset fra afskedigelse fungerer Revisionsrettens
medlemmer, indtil deres efterfølgere er udpeget.
8.

Revisionsrettens medlemmer kan hverken

afskediges eller frakendes retten til pension eller

har været forsvarlig.

Revision af indtægterne sker på grundlag af
fastlæggelser og indbetalinger af indtægter til
Fællesskabet.

Revision af udgifterne sker på grundlag af indgå
ede forpligtelser og afholdte udgifter.
Sådan revision kan foretages inden afslutningen af
regnskaberne for det pågældende regnskabsår.
3.
Revisionen foretages på grundlag af regn
skabsbilag og i fornødent ortifang ved undersøgel
ser på stedet i Fællesskabets institutioner og i
medlemsstaterne .

Revision

i

medlemsstaterne

foretages i forbindelse med de nationale revisions
institutioner eller, såfremt disse ikke har de for
nødne beføjelser, i forbindelse med de kompetente
nationale myndigheder. Disse institutioner eller
myndigheder meddeler Revisionsretten , om de er
indforstået med at deltage i revisionen .
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Alle dokumenter eller oplysninger, der er nødven
dige til gennemførelse af Revisionsrettens opgave,
afgives til Revisionsretten på dennes begæring af
Fællesskabets institutioner og af de nationale revi

tal, Kommissionens forvaltning af budgettet. Med
henblik herpå gennemgår den næst efter Rådet de
i artikel 205a nævnte reegnskaber og regnskabs

sionsinstitutioner eller, såfremt disse ikke har de
fornødne beføjelser, af de kompetente nationale
myndigheder.

tilhørende svar fra de kontrollerede institutioner

4.
Efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder
Revisionsretten en årsberetning. Denne beretning
oversendes til Fællesskabets institutioner og
offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers
Tidende sammen med de nævnte institutioners

oversigter, samt Revisionsrettens årsberetning med

til Revisionsrettens bemærkninger.«

Artikel 18

Artikel 209 i traktaten om oprettelse af Det europæi
ske økonomiske Fællesskab affattes således :

besvarelser af Revisionsrettens bemærkninger.
Revisionsretten kan endvidere når som helst frem

» Artikel 209

komme med bemærkninger til særlige spørgsmål
og på begæring fra en af Fællesskabets institutio
ner afgive udtalelser.

På forslag af Kommissionen og efter høring af
Forsamlingen og udtalelse fra Revisionsretten skal
Rådet med enstemmighed :

Den vedtager sine årsberetninger eller sine udta
lelser med et flertal af sine medlemmers stemmer.

a) udstede regnskabsregulativer, som navnlig
fastlægger de nærmere retningslinjer for
opstillingen og gennemførelsen af budgettet og

Den bistår Forsamlingen og Rådet i forbindelse
med revisionen af og gennemførelsen af budget

for regnskabsaflæggelsen og revisionen ;

tet .«

b) fastsætte de retningslinjer og den fremgangs
måde, hvorefter de i ordningen om Fællesska
bernes egne indtægter fastsatte budgetindtæg
ter stilles til rådighed for Kommissionen, samt

Artikel 17

I traktaten om oprettelse af Det europæiske økono
miske Fællesskab indsættes følgende artikel :

fastlægge de foranstaltninger, der skal træffes
for i givet fald at imødekomme likviditetsbe
hovet;

»Artikel 206b

c) fastlægge reglerne for de anvisningsberettige
des og regnskabsførernes ansvar og organisere

Forsamlingen godkender efter henstilling fra
Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret fler

kontrollen med disse .«

KAPITEL III

ÆNDRING AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE ATOMENERGI
FÆLLESSKAB

Artikel 19

I artikel 3 i traktaten om oprettelse af Det europæiske
Atomenergifællesskab indsættes følgende stykke :
» 3 . Revisionen af regnskaberne varetages af en
Revisionsret, der handler inden for de beføjelser,
som er tillagt den ved denne traktat.«

Artikel 20

Artikel 177 i traktaten om oprettelse af Det europæi
ske Atomenergifællesskab affattes således :
» Artikel 177

1.

Regnskabsåret løber fra den 1 . januar til den

31 . december.
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Udtrykket » budget « i denne artikels forstand
omfatter driftsbudgettet såvel som forsknings- og
investeringsbudgettet.
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b) for så vidt angår ændringsforslagene :

— hvis en af Forsamlingen foreslået ændring
ikke medfører forhøjelse af det samlede

2. Hver af Fællesskabets institutioner opstiller
inden den 1 . juli et overslag over sine udgifter.
Kommissionen sammenfatter disse overslag i et
foreløbigt budgetforslag. Den føjer hertil en udta
lelse, der kan indeholde afvigende overslag.
Dette foreløbige forslag indeholder et overslag
over indtægterne og et overslag over udgifterne.
3.
Kommissionen forelægger Rådet det forelø
bige budgetforslag, senest den 1 . september i det
år, der ligger forud for det, forslaget vedrører.

Når Rådet påtænker at fravige det foreløbige
forslag, indhenter det en udtalelse fra Kommissio
nen og i givet fald fra de andre interesserede insti

udgiftsbeløb for en institution, navnlig
fordi den udgiftsforhøjelse, der ville følge
af ændringsforslaget, udtrykkeligt udlignes
af en eller flere foreslåede ændringer, der
medfører en tilsvarende nedsættelse af

udgifterne, kan Rådet med kvalificeret fler
tal forkaste dette ændringsforslag. Træffes
der ingen beslutning om at forkaste
ændringsforslaget, er det godkendt;

— hvis en af Forsamlingen foreslået ændring
medfører forhøjelse af det samlede udgifts
beløb for en institution , kan Rådet med
kvalificeret flertal godkende ændringsfor
slaget. Træffes der ingen beslutning om at
godkende ændringsforslaget, er det forka
stet ;

tutioner.

— hvis Rådet i henhold til bestemmelserne i

Rådet vedtager budgetforslaget med kvalificeret
flertal og oversender det til Forsamlingen.
4. Budgetforslaget skal forelægges Forsamlingen
senest den 5 . oktober i det år, der ligger forud for
det, forslaget vedrører.

Forsamlingen har ret til med et flertal af sine
medlemmers stemmer at ændre budgetforslaget
og til med absolut flertal af de afgivne stemmer at
foreslå Rådet ændringer i forslaget vedrørende de
udgifter, der nødvendigt følger af traktaten eller
retsakter udstedt i henhold til denne .

Hvis Forsamlingen inden femogfyrre dage efter
forelæggelsen af budgetforslaget har godkendt
dette, er budgettet endeligt vedtaget. Hvis For
samlingen inden for denne frist hverken har
ændret budgetforslaget eller foreslået nogen
ændring af dette, betragtes budgettet som endeligt
vedtaget.
Såfremt Forsamlingen inden udløbet af denne frist
har vedtaget ændringer eller stillet ændringsfor
slag, oversendes budgetforslaget til Rådet i den
ændrede form eller ledsaget af ændringsforslag.

5.
Efter at Rådet har drøftet budgetforslaget
med Kommissionen og i givet fald med de andre
interesserede institutioner, træffer det afgørelse på
følgende måde :
a) Rådet kan med kvalificeret flertal modificere

enhver af de af Forsamlingen vedtagne
ændringer;

et af de to foregående afsnit har forkastet
et ændringsforslag, kan det med kvalifice
ret flertal enten opretholde det i budget
forslaget opførte beløb eller fastsætte et
andet beløb .

Budgetforslaget ændres i overensstemmelse med
de ændringsforslag, Rådet har godkendt.
Har Rådet ikke inden femten dage efter forelæg
gelsen af budgetforslaget modificeret nogen af de
ændringer, Forsamlingen har vedtaget, og er For
samlingens ændringsforslag blevet godkendt, be
tragtes budgettet som endeligt vedtaget. Rådet
meddeler Forsamlingen, at det ikke har modifice
ret nogen af ændringerne, og at ændringsforslage
ne er blevet godkendt.
Har Rådet inden udløbet af denne frist modifice

ret en eller flere af de ændringer, Forsamlingen
har vedtaget, eller er Forsamlingens ændringsfor
slag blevet forkastet eller modificeret, oversendes
det modificerede budgetforslag på ny til Forsam
lingen. Rådet gør denne bekendt med udfaldet af
sine rådsslagninger.
6.
Når Forsamlingen er blevet underrettet om
udfaldet af behandlingen af sine ændringsforslag,
kan den inden femten dage efter forelæggelsen af
budgetforslaget med et flertal af sine medlemmers
stemmer og med tre femtedele af de afgivne stem
mer ændre eller forkaste Rådets modifikationer af

de af Forsamlingen foretagne ændringer og vedta
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ger derved budgettet. Har Forsamlingen ikke truf
fet nogen afgørelse inden udløbet af denne frist,
betragtes budgettet som endeligt vedtaget.
7.

Når den i denne artikel foreskrevne behand

ling er afsluttet, fastslår Forsamlingens formand,
at budgettet er endeligt vedtaget.

8.

Dog kan Forsamlingen, når vægtige grunde
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flertal af dens medlemmers stemmer og med tre
femtedele af de afgivne stemmer.

10. Hver institution udøver de beføjelser, der
tilkommer den i henhold til denne artikel, under
iagttagelse af bestemmelserne i traktaten og af de
i medfør af denne udstedte retsakter, navnlig af
dem, der vedrører Fællesskabernes egne indtægter
og ligevægten mellem indtægter og udgifter.«

taler herfor med et flertal af sine medlemmers

stemmer og med to tredjedele af de afgivne stem
mer, forkaste budgetforslaget og begære, at et nyt
forslag forelægges den.
9. For samtlige udgifter, der ikke er en nødven
dig følge af traktaten eller af retsakter udstedt i
henhold til denne, fastsættes hvert år en maksi
malsats for forhøjelser i forhold til udgifter af

Artikel 21

Artikel 178 i traktaten om oprettelse af Det europæi
ske Atomenergifællesskab affattes således :
» Artikel 178

samme art i det løbende regnskabsår.

Såfremt budgettet ikke er vedtaget ved regnskabs
årets begyndelse, kan der i henhold til bestem

Efter høring af Udvalget for økonomisk Politik

melserne i det i medfør af artikel 183 udstedte

fastslår Kommissionen denne maksimalsats såle

regnskabsregulativ på grundlag af hver hoved
konto eller anden inddeling afholdes månedlige
udgifter på indtil en tolvtedel af det forrige regn
skabsårs bevillinger, dog at Kommissionen højst

des, som den fremgår af:

— udviklingen inden for Fællesskabet af brutto
nationalindkomsten i faste priser,

— den gennemsnitlige ændring i medlemsstater
nes budgetter,
og

— udviklingen af leveomkostningerne i løbet af
det seneste regnskabsår.

Om maksimalsatsen skal der inden den 1 . maj
gives meddelelse til alle Fællesskabets institutio
ner. Disse er pligtige at rette sig efter den under
budgetbehandlingen, dog med forbehold af be
stemmelserne i dette stykkes fjerde og femte af
snit.

Er den forhøjelsessats, der følger af det budget
forslag, som Rådet har udarbejdet, med hensyn til
sådanne udgifter, som ikke nødvendigt følger af
traktaten eller af retsakter udstedt i henhold til

denne, større end halvdelen af maksimalsatsen,
kan Forsamlingen, ved udøvelsen af sin ret til at
foretage ændringer, yderligere forhøje det samlede
beløb for sådanne udgifter med op til halvdelen af
maksimalsatsen .

Når Forsamlingen, Rådet eller Kommissionen fin

der, at Fællesskabernes virksomhed nødvendiggør
en forhøjelse ud over den sats, der er fastlagt ved
den i dette stykke foreskrevne fremgangsmåde,

kan råde over beløb svarende til en tolvtedel af de

beløb, der er opført i det budgetsforslag, som er
under udarbejdelse.
Under forudsætning af, at de øvrige betingelser i
stk. 1 iagttages, kan Rådet med kvalificeret flertal
tillade udgifter, der overstiger denne tolvtedel .

Hvis denne afgørelse vedrører andre udgifter end
dem, der nødvendigt følger af traktaten eller af
restsakter udstedt i henhold til denne, oversender
Rådet den straks til Forsamlingen ; inden for en
frist af tredive dage kan Forsamlingen med et fler
tal af sine medlemmers stemmer og med tre fem
tedele af de afgivne stemmer træffe en afvigende
afgørelse om disse udgifter, for så vidt angår den
del, der overstiger den i stk. 1 omhandlede tolvte
del . Denne del af Rådets afgørelse stilles i bero,
indtil Forsamlingen har truffet afgørelse. Dersom
Forsamlingen ikke inden udløbet af nævnte frist
har truffet en afvigende afgørelse, der afviger fra
Rådets beslutning, betragtes Rådets afgørelse som
endeligt vedtaget.

De i stk. 2 og 3 omhandlede afgørelser fastsætter
de nødvendige foranstaltninger vedrørende
indtægter med henblik på at sikre gennemførelsen
af denne artikel .«

Artikel 22

kan der fastsættes en anden sats ved aftale mellem

Rådet, hvis afgørelse træffes med kvalificeret fler
tal, og Forsamlingen, hvis afgørelse træffes med et

I traktaten om oprettelse af Det europæiske Atom
energifællesskab indsættes følgende artikel
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» Artikel 179a

7.

Kommissionen forelægger hvert år Rådet og For
samlingen regnskabet vedrørende anvendelsen af
budgettets poster i det forløbne regnskabsår. Den
forelægger endvidere en oversigt over Fællesska
bets aktiver og passiver.«
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Bortset fra ordinære nybesættelser og døds

fald ophører tjenesten for et medlem af Revisions
retten ved frivillig fratræden eller ved afskedi
gelse, der fastslås af Domstolen i overensstem
melse med stk . 8 .

For resten af den pågældendes tjenesteperiode
udnævnes en efterfølger.

Artikel 23

Artikel 180 i traktaten om oprettelse af Det europæi
ske Atomenergifællesskab affattes således :

Bortset fra afskedigelse fungerer Revisionsrettens
medlemmer, indtil deres efterfølgere er udpeget.
8.

Artikel 180

1.

Der oprettes en Revisionsret.

2.

Revisionsretten består af ni medlemmer.

3.

Revisionsrettens

udvælges
blandt personer, som i deres respektive lande til

medlemmer kan hverken

afskediges eller frakendes retten til pension eller
til andre fordele, der træder i stedet herfor, med
mindre Domstolen på Revisionsrettens begæring
selv fastslår, at de ikke længere opfylder de nød
vendige betingelser eller ikke længere iagttager de
forpligtelser, der følger med hvervet.

medlemmer

hører eller har tilhørt eksterne kontrolinstitutio

ner eller som er særligt kvalificerede til dette
hverv. Deres uafhængighed skal være uomtviste
uomtviste
4.

Revisionsrettens

Revisionsrettens medlemmer udnævnes for

seks år af Rådet, der træffer afgørelse med
enstemmighed efter høring af Forsamlingen.

Ved de første udnævnelser begrænses tjenesteperi
oden for fire af Revisionsrettens medlemmer, som
udpeges ved lodtrækning, dog til fire år.

9.

Rådet

fastsætter

med

kvalificeret

flertal

arbejdsvilkår, herunder navnlig vederlag, godtgø
relser og pensioner for Revisionsrettens formand
og dens medlemmer. Det fastsætter ligeledes med
samme flertal alle godtgørelser, der træder i stedet
for vederlag.
10.
Bestemmelserne i protokollen vedrørende
De europæiske Fællesskabers privilegier og immu
niteter, der gælder for dommerne ved Domstolen,
gælder ligeledes for Revisionsrettens medlem
mer .«

Revisionsrettens medlemmer kan genudnævnes .
De udpeger af deres midte Revisionsrettens for

Artikel 24

mand for et tidsrum af tre år. Flans mandat kan

fornyes .
5.

Revisionsrettens medlemmer udfører deres

hverv i fuldkommen uafhængighed og i Fælles

I traktaten om oprettelse af Det europæiske Atom
energifællesskab indsættes følgende artikel :

skabets almene interesse .
» Artikel 180a

Ved udførelsen af deres pligter må de ikke søge

eller modtage instruktioner fra nogen regering
eller noget andet organ. De afholder sig fra en
hver handling, som er uforenelig med karakteren
af deres hverv .

6. Revisionsrettens medlemmer må ikke, så
længe deres tjeneste varer, udøve nogen anden —
lønnet eller ulønnet — erhvervsmæssig virksom
hed. Ved indsættelsen i hvervet afgiver de en høj
tidelig forsikring, om at de, såvel i deres tjeneste
periode som efter at denne er afsluttet, vil over

holde de forpligtelser, der følger af deres hverv, i
særdeleshed pligten til efter tjenesteperiodens
ophør at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed
med hensyn til overtagelse af visse hverv eller
opnåelse af visse fordele.

1.
Revisionsretten reviderer regnskabet over
samtlige Fællesskabets indtægter og udgifter. Den
reviderer regnskaberne vedrørende samtlige
indtægter og udgifter for ethvert af Fællesskabet
oprettet organ, for så vidt oprettelsesakten ikke
udelukker det.

2.
Revisionsretten efterprøver lovligheden og
den formelle rigtighed af indtægterne og udgif
terne og sikrer sig at den økonomiske forvaltning
har været forsvarlig.

Revision af indtægterne sker på grundlag af
fastlæggelser og indbetalinger af indtægter til
Fællesskabet.
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Revision af udgifterne sker på grundlag af indgå
ede forpligtelser og afholdte udgifter.
Sådan revision kan foretages inden afslutningen af
regnskaberne for det pågældende regnskabsår.
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Artikel 25

I traktaten om oprettelse af Det europæiske Atom
energifællesskab indsættes følgende artikel :
» Artikel 180b

3 . Revisionen foretages på grundlag af regn
skabsbilag og i fornødent omfang ved undersøgel
sen på stedet i Fællesskabets institutioner og i
medlemsstaterne .

Revision

i

Forsamlingen godkender efter henstilling fra
Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret fler
tal, Kommissionens forvaltning af budgettet. Med

medlemsstaterne

henblik herpå gennemgår den næst efter Rådet de
i artikel 179a nævnte regnskaber og regnskabs
oversigter, sam Revisionsrettens årsberetning med

foretages i forbindelse med de nationale revisions
institutioner eller, såfremt disse ikke har de for
nødne beføjelser, i forbindelse med de kompetente
nationale myndigheder. Disse institutioner eller

tilhørende svar fra de kontrollerede institutioner

til Revisionsrettens bemærkninger.«

myndigheder meddeler Revisionsretten, om de er
indforstået med at deltage i revisionen .

Alle dokumenter eller oplysninger, der er nødven
dige til gennemførelse af Revisionsrettens opgave,
afgives til Revisionsretten på dennes begæring af
Fællesskabets institutioner og af de nationale revi
sionsinstitutioner eller, såfremt disse ikke har de
fornødne beføjelser, af de kompetente nationale
myndigheder.

Artikel 26

Artikel 183 i traktaten om oprettelse af Det europæi
ske Atomenergifællesskab affattes således :
»Artikel 183

På forslag af Kommissionen og efter høring af
4. Efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder
Revisionsretten en årsberetning. Denne beretning
oversendes til Fællesskabets institutioner og
offentliggøres i De Europceiske Fcellesskabers
Tidende sammen med de nævnte institutioners

besvarelser af Revisionsrettens bemærkninger.

Forsamlingen og udtalelse fra Revisionsretten

skal Rådet med enstemmighed :

a) udstede regnskabsregulativer, som navnlig
fastlægger de nærmere retningslinjer for
opstillingen og gennemførelsen af budgettet,
og for regnskabsflæggelsen og revisionen ;

Revisionsretten kan endvidere når som helst frem

komme med bemærkninger til særlige spørgsmål
og på begæring fra en af Fællesskabets institutio
ner afgive udtalelser.
Den vedtager sine årsberetninger eller sine udta
lelser med et flertal af sine medlemmers stemmer.

Den bistår Forsamlingen og Rådet i forbindelse
med revisionen af og gennemførelsen af budget

b) fastsætte de retningslinjer og den fremgangs
måde, hvorefter de i ordningen om Fællesska
bernes egne indtægter fastsatte budgetindtæg
ter stilles til rådighed for Kommissionen, samt
fastlægge de foranstaltninger, der skal træffes
for i givet fald at imødekomme likviditetsbe
hov ;

c) fastlægge reglerne for de anvisningsberettige
des og regnskabsførernes ansvar og organisere
kontrollen med disse .«

tet .«

KAPITEL IV

ÆNDRING AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF ET FÆLLES RÅD OG EN FÆLLES
KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Artikel 27

Artikel 22 i traktaten om oprettelse af et fælles Råd
og en fælles Kommission for De europæiske Fæl
lesskaber affattes således :

» Artikel 22

1.
Den myndighed og de beføjelser, der er til
lagt den Revisionsret, som er oprettet ved artikel
78e i traktaten om oprettelse af Det europæiske

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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2.

Kul- og Stålfællesskab, artikel 206 i traktaten om
oprettelse af Det europæiske økonomiske Fælles
skab og artikel 180 i traktaten om oprettelse af
Det europæiske Atomenergifællesskab, udøves på
de betingelser, der er fastsat i hver af disse trak
tater, af en fælles Revisionsret for De europæiske
Fællesskaber, konstitueret i overensstemmelse med
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Med forbehold af den myndighed og de be

føjelser, der er omtalt i stk. 1 , udøver Revisions
retten for De europæiske Fællesskaber de beføjel
ser og den myndighed, der før denne traktats
ikrafttræden var tillagt kontrolkommissionen for
Det europæiske Kul- og Stålfællesskab, på de be
tingelser, som er fastsat i de forskellige tekster,
der vedrører kontrolkommissionen og revisionen .

nævnte artikler.

I alle disse tekster erstattes ordene « kontrolkom

mission « og » revisor « med ordet » Revisionsret«.

KAPITEL V
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 28

1.
Revisionsrettens medlemmer
ikrafttrædelsen af denne traktat.

Artikel 30

udnævnes

ved

Denne traktat træder i kraft den første dag i den
måned, der følger efter deponeringen af det sidste
ratifikationsdokument.

2.
Tjenesteperioden for kontrolkommissionens
medlemmer og for revisoren udløber på dagen for de
res indgivelse af beretningen vedrørende det regn
skabsår, der går forud for det, i løbet af hvilket
Revisionensrettens medlemmer udnævnes ; deres revi
sionsbeføjelser er begrænset til efterprøvelse af dispo
sitioner, som angår det pågældende regnskabsår.

Træder denne traktat i kraft under budgetbehandlin
gen, træffer Rådet efter høring af Forsamlingen og
Kommissionen de nødvendige foranstaltninger med
henblik på at lette denne traktats anvendelse på den
resterende del af budgetbehandlingen .
Artikel 31

Artikel 29

Denne traktat skal ratificeres af De Høje Kontrahe
rende Parter i overensstemmelse med deres forfat

ningsmæssige bestemmelser. Ratifikationsdokumen
terne deponeres hos Den italienske Republiks rege
ring.

Denne traktat, udarbejdet i ét eksemplar på dansk,
engelsk, fransk, irsk, italiensk, nederlandsk og tysk,
hvilke syv tekster har samme gyldighed, deponeres i
Den italienske Republiks regerings arkiver. Denne
regering fremsender en bekræftet afskrift til hver af
de øvrige signatarstaters regeringer.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter
diesen Vertrag gesetzt.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below
this Treaty.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du
présent traité.

Då fhianú sin, chuir na Lånchumhachtaigh thi'os-si'nithe a larnh leis an gConradh seo.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al
presente trattato .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit
Verdrag hebben gesteld.
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Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfiinfundsiebzig.

Done at Brussels on the twenty-second day of July in the year one thousand nine
hundred and seventy-five.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-quinze.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an dóú la is fiche de mhí' Iúil, mile naoi gcéad seachto
a cúig.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue luglio millenovecentosettantacinque.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderd vijfenzeventig.

Pour Sa Majeste le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
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Pour le président de la République française
*

Thar ceann Uachtarån na hÉireann

Per il presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
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