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VERDRAG

HOUDENDE WIJZIGING VAN EEN AANTAL BUDGETTAIRE BEPALINGEN
VAN DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEEN

SCHAPPEN EN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN ÉÉN RAAD EN
ÉÉN COMMISSIE WELKE DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GEMEEN HEBBEN

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN,
DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ,

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK,
DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG,
HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN,

Gelet op artikel 96 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal,

Gelet op artikel 236 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap,

Gelet op artikel 204 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie,

Overwegende dat de Gemeenschappen zullen beschikken over eigen middelen die
moeten dienen ter dekking van hun gezamenlijke uitgaven ;
Overwegende dat het voor de vervanging van de financiële bijdragen van de LidStaten door eigen middelen van de Gemeenschappen noodzakelijk is, over te gaan
tot uitbreiding van de begrotingsbevoegdheden van de Vergadering,
Vastbesloten, de Vergadering nauw te betrekken bij de controle op de uitvoering van
de begroting der Gemeenschappen,

Hebben besloten een aantal budgettaire bepalingen van de Verdragen tot oprichting
van de Europese Gemeenschappen en van het Verdrag tot instelling van één Raad
en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben te wijzigen,
en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen :
ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN :

De heer Pierre Harmel,
Minister van Buitenlandse Zaken ;
DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND :

De heer Walter Scheel,
Minister van Buitenlandse Zaken ;
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DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK :

De heer Maurice Schumann ,
Minister van Buitenlandse Zaken ;
DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK :

De heer Aldo Moro,
Minister van Buitenlandse Zaken ;
ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG :

De heer Gaston Thorn,
Minister van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel ;
HARE MAJESTEIT DE KONNGIN DER NEDERLANDEN :

De heer H.J. de Koster,
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

DIE,

na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten, omtrent
de volgende bepalingen

OVEREENSTEMMING HEBBEN BEREIKT :

HOOFDSTUK I

Bepalingen houdende wijziging van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal

Artikel 1

Artikel 78 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal wordt
als volgt gelezen :
„Artikel 78

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

De administratieve uitgaven van de Gemeenschap
omvatten de uitgaven van de Hoge Autoriteit met
inbegrip van die, welke de werkzaamheden van
het Raadgevend Comité met zich medebrengen ,
en de uitgaven van het Hof, de Vergadering en de
Raad .

2.
Elke Instelling van de Gemeenschap maakt
vóór 1 juli een raming op van haar administra
tieve uitgaven. De Hoge Autoriteit voegt die
ramingen in een voorontwerp van administratieve
begroting samen. Zij voegt daaraan een advies
toe, dat afwijkende ramingen mag inhouden .

Dit voorontwerp omvat een raming van de
uitgaven en een raming van de ontvangsten.
3.

De Hoge Autoriteit legt het voorontwerp

van administratieve begroting uiterlijk op 1
september van het jaar dat voorafgaat aan het
betrokken begrotingsjaar aan de Raad voor.
De Raad raadpleegt de Hoge Autoriteit en, in
voorkomend geval, de andere betrokken Instellin
gen telkens wanneer hij van dit voorontwerp
wenst af te wijken .
De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen het ontwerp van administratieve

begroting op en zendt dit aan de Vergadering.
4.

Het ontwerp van administratieve begroting

moet uiterlijk op 5 oktober van het jaar dat
voorafgaat aan het betrokken begrotingsjaar aan
de Vergadering worden voorgelegd.
De Vergadering heeft het recht om het ontwerp
van administratieve begroting met meerderheid
van de stemmen van haar leden te amenderen en

om aan de Raad, met volstrekte meerderheid van

de uitgebrachte stemmen, wijzigingen in het
ontwerp voor te stellen met betrekking tot de
uitgaven die verplicht voortvloeien uit het
Verdrag of de ter uitvoering daarvan vastgestelde
besluiten .

Indien de Vergadering binnen een termijn van
vijfenveertig dagen na voorlegging van het
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ontwerp van administratieve begroting haar
goedkeuring heeft verleend, is de administratieve
begroting definitief vastgesteld. Indien de Verga
dering binnen die termijn het ontwerp van
administratieve begroting niet heeft geamendeerd
of geen wijzigingen daarin heeft voorgesteld,
wordt de administratieve begroting geacht defini
tief te zijn vastgesteld.
Indien de Vergadering binnen die termijn amen

dementen heeft aangenomen of wijzigingen heeft
voorgesteld, wordt het aldus geamendeerde of
van wijzigingsvoorstellen voorziene ontwerp van
administratieve begroting aan de Raad gezonden .

5.
Na over dit ontwerp van administratieve
begroting te hebben beraadslaagd met de Hoge
Autoriteit en, in voorkomend geval, met de
andere betrokken Instellingen , kan de Raad elk
der door de Vergadering aangenomen amende
menten met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen wijzigen en besluit hij met dezelfde
meerderheid omtrent de door de Vergadering
ingediende wijzigingsvoorstellen . Het ontwerp
van administratieve begroting wordt gewijzigd
overeenkomstig de door de Raad aanvaarde
wijzigingsvoorstellen .

Indien de Raad binnen een termijn van vijftien
dagen na voorlegging van dit ontwerp van
administratieve begroting geen der door de
Vergadering aangenomen amendementen heeft
gewijzigd en de door haar ingediende wijzigings

7.

Wanneer

de

in

dit

artikel

omschreven

procedure is afgesloten, constateert de Voorzitter
van de Vergadering dat de administratieve
begroting definitief is vastgesteld.
8.

Voor alle andere uitgaven dan die welke

verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter
uitvoering daarvan vastgestelde besluiten, wordt
elk jaar een maximumpercentage van de stijging
ten opzichte van de uitgaven van dezelfde aard
van het lopende begrotingsjaar vastgesteld .
Na raadpleging van het Comité voor de Conjunc
tuurpolitiek en het Comité voor de Begrotings
politiek constateert de Hoge Autoriteit dit
maximumpercentage, dat voortvloeit uit :
— de ontwikkeling van het bruto nationaal
produkt naar volume in de Gemeenschap
— de gemiddelde variatie van de begrotingen der
Lid-Staten
en uit

— het verloop van de kosten van levensonder
houd in het laatste begrotingsjaar.
Het maximumpercentage wordt vóór 1 mei aan
alle Instellingen van de Gemeenschap medege
deeld. Deze dienen dit percentage te respecteren

zolang de begrotingsprocedure loopt, behoudens
het bepaalde in de vierde en de vijfde alinea .
Indien voor de andere uitgaven dan die welke
verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter

voorstellen heeft aanvaard, wordt de administra
tieve begroting geacht definitief te zijn vastge
steld . De Raad stelt de Vergadering ervan in
kennis dat hij geen der amendementen heeft
gewijzigd en dat hij de wijzigingsvoorstellen heeft

uitvoering daarvan vastgestelde besluiten het
stijgingspercentage dat volgt uit het door de
Raad opgestelde ontwerp van administratieve
begroting meer dan de helft van het maximum
percentage bedraagt, kan de Vergadering, in de

aanvaard .

uitoefening van haar recht van amendement, het
totale bedrag van deze uitgaven alsnog verhogen
tot de helft van het maximumpercentage.

Indien de Raad binnen deze termijn een of meer
der door de Vergadering aangenomen amende
menten heeft gewijzigd of de door haar inge
diende wijzigingsvoorstellen niet heeft aanvaard ,
wordt het ontwerp van administratieve begroting
opnieuw aan de Vergadering toegezonden . De
Raad zet het resultaat van zijn beraadslagingen
aan de Vergadering uiteen .
6.
Binnen een termijn van vijftien dagen na
voorlegging van dit ontwerp van administratieve
begroting besluit de Vergadering, na te zijn
ingelicht over het gevolg dat aan haar wijzigings
voorstellen is gegeven, met meerderheid van de
stemmen van haar lieden en met drie vijfden van
het aantal uitgebrachte stemmen omtrent de door
de Raad in haar amendementen aangebrachte
wijzigingen, en stelt zij dienovereenkomstig de
administratieve begroting vast. Indien de Verga
dering geen besluit heeft genomen binnen deze
termijn, wordt de administratieve begroting
geacht definitief te zijn vastgesteld .

Is de Vergadering, de Raad of de Hoge Autoriteit
in uitzonderlijke gevallen van oordeel dat de
activiteiten van de Gemeenschappen een over
schrijding van het volgens de procedure van dit
lid bepaalde percentage nodig maken , dan kan
een nieuw percentage worden vastgesteld in
onderlinge overeenstemming tussen de Raad, die
besluit met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen , en de Vergadering, die besluit met
meerderheid van de stemmen van haar -leden en

van drie vijfden van het aantal uitgebrachte
stemmen .

9 . Elke Instelling oefent de haar bij het
onderhavige artikel toegekende bevoegdheden uit
onder eerbiediging van de bepalingen van het
Verdrag of de ter uitvoering daarvan vastgestelde
besluiten, met name inzake de eigen middelen van
de Gemeenschappen en het evenwicht tussen
ontvangsten en uitgaven .
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10. De definitieve vaststelling van de admi
nistratieve begroting geldt als machtiging en
verplichting voor de Hoge Autoriteit om het
bedrag van de daarmede overeenkomende in
komsten te innen overeenkomstig de bepalingen
van artikel 49 ."

Artikel 2

Het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal wordt als volgt
aangevuld :
„Artikel 78 A

In afwijking van artikel 78 gelden de volgende
bepalingen ten aanzien van de administratieve
begrotingen voor de begrotingsjaren vooraf
gaande aan het begrotingsjaar 1975 :
1 . Het begrotingsjaar begint op 1 januari en sluit
op 3 1 december.
De administratieve uitgaven van de Gemeen
schap omvatten de uitgaven van de Hoge

Autoriteit, met inbegrip van die, welke de
werkzaamheden van het Raadgevend Comité
met zich medebrengen, en de uitgaven van het
Hof, de Vergadering en de Raad.

2. Elke Instelling van de Gemeenschap maakt
vóór 1 juli een raming op van haar administra
tieve uitgaven. De Hoge Autoriteit voegt die
(ramingen in een voorontwerp van administra
tieve begroting samen. Zij voegt daaraan een
advies toe, dat afwijkende ramingen mag
inhouden .

Dit voorontwerp omvat een raming van de
ontvangsten en een raming van de uitgaven .
3 . De Hoge Autoriteit legt het voorontwerp van
administratieve begroting uiterlijk op 1 sep
tember van het jaar dat voorafgaat aan het
betrokken begrotingsjaar aan de Raad voor .

De Raad raadpleegt de Hoge Autoriteit en, in
voorkomend geval, de andere betrokken Instel
lingen telkens wanneer hij van dit vooront
werp wenst af te wijken .

De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen het ontwerp van administratieve
begroting op en zendt dit aan de Vergadering.
4. Het ontwerp van administratieve begroting
moet uiterlijk op 5 oktober van het jaar dat
voorafgaat aan het betrokken begrotingsjaar
aan de Vergadering worden voorgelegd.
De Vergadering heeft het recht aan de Raad
wijzigingen in het ontwerp van administratieve
begroting voor te stellen .

2. 1 . 71

Indien de Vergadering binnen een termijn van
vijfenveertig dagen na voorlegging van het
ontwerp van administratieve begroting haar
goedkeuring heeft verleend of geen wijzigingen
in het ontwerp heeft voorgesteld, wordt de
administratieve begroting geacht definitief te
zijn vastgesteld.

Indien de Vergadering binnen die termijn
wijzigingen heeft voorgesteld, wordt het aldus
van wijzigingsvoorstellen voorziene ontwerp
van administratieve begroting aan de Raad
gezonden .
5 . Na over dit ontwerp van administratieve
begroting te hebben beraadslaagd met de Hoge
Autoriteit en, in voorkomend geval, met de
andere betrokken Instellingen, stelt de Raad de
administratieve begroting vast binnen een
termijn van dertig dagen na voorlegging van
het genoemde ontwerp, en zulks overeen
komstig de onderstaande bepalingen.

Indien een door de Vergadering voorgestelde
wijziging niet leidt tot stijging van het totale
bedrag van de uitgaven van een Instelling, met
name doordat de stijging van de uitgaven die
daarvan het gevolg zou zijn, uitdrukkelijk
wordt gecompenseerd door een of meer
voorgestelde wijzigingen die een dienovereen
komstige daling van de uitgaven behelzen, kan
de Raad dit wijzigingsvoorstel met gekwalifi
ceerde meerderheid van stemmen afwijzen. Bij
gebreke van een afwijzend besluit is het
wijzigingsvoorstel aanvaard .
Indien een door de Vergadering voorgestelde
wijziging leidt tot stijging van het totale
bedrag van de uitgaven van een Instelling,
moet de Raad besluiten met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen om dit wijzigings
voorstel te aanvaarden .

Indien de Raad een wijzigingsvoorstel heeft
afgewezen overeenkomstig de tweede alinea of
niet heeft aanvaard overeenkomstig de derde
alinea, kan hij met gekwalificeerde meerder
heid van stemmen ofwel het in het ontwerp
van administratieve begroting voorkomende

bedrag handhaven, ofwel een ander bedrag
vaststellen .

6 . Wanneer de in dit artikel omschreven proce
dure is afgesloten, constateert de Voorzitter
van de Raad dat de administratieve begroting
definitief is vastgesteld .

7. Elke Instelling oefent de haar bij het onderha
vige artikel toegekende bevoegdheden uit
onder eerbiediging van de bepalingen van het
Verdrag en de ter uitvoering daarvan vastge
stelde besluiten, met name inzake de eigen
middelen van de Gemeenschappen en het
evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven.
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8 . De definitieve vaststelling van de administra
tieve begroting geldt als machtiging en ver
plichting voor de Hoge Autoriteit om het
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4. De ontwerp-begroting moet uiterlijk op 5
oktober van het jaar dat voorafgaat aan het
betrokken begrotingsjaar aan de Vergadering

bedrag van de daarmede overeenkomende

worden voorgelegd.

inkomsten te innen overeenkomstig de bepalin
gen van artikel 49."

De Vergadering heeft het recht om de ontwerp

Artikel 3

De laatste alinea van artikel 78 quinquies van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap voor Kolen en Staal wordt als volgt gelezen :

„De Raad en de Vergadering verlenen de Hoge
Autoriteit kwijting voor de uitvoering van de
administratieve begroting. Te dien einde wordt
het verslag van de Controlecommissie achtereen
volgens besproken door de Raad, die besluit met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen, en
door de Vergadering. De kwijting aan de Hoge
Autoriteit is eerst dan verleend, wanneer de Raad
en de Vergadering een besluit hebben genomen."
HOOFDSTUK II

Bepalingen houdende wijziging van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Economische Ge
meenschap
Artikel 4

Artikel 203 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap wordt als volgt
gelezen :
„Artikel 203

1 . Het begrotingsjaar begint op 1 januari en
sluit op 31 december.
2. Elke Instelling van de Gemeenschap maakt
vóór 1 juli een raming op van haar uitgaven. De
Commissie voegt die ramingen in een vooront
werp van begroting samen. Zij voegt daaraan een
advies toe, dat afwijkende ramingen mag in
houden .

Dit voorontwerp omvat een raming van de
uitgaven en een raming van de ontvangsten.
3 . De Commissie legt het voorontwerp van
begroting uiterlijk op 1 september van het jaar
dat voorafgaat aan het betrokken begrotingsjaar

begroting met meerderheid van de stemmen van
haar leden te amenderen en om aan de Raad, met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stem

men, wijzigingen in het ontwerp voor te stellen
met betrekking tot de uitgaven die verplicht
voortvloeien uit het Verdrag of de ter uitvoering
daarvan vastgestelde besluiten.

Indien de Vergadering binnen een termijn van
vijfenveertig dagen na voorlegging van de ont

werp-begroting haar goedkeuring heeft verleend,
is de begroting definitief vastgesteld. Indien de
Vergadering binnen die termijn de ontwerp
begroting niet heeft geamendeerd of geen wijzi
gingen daarin heeft voorgesteld, wordt de begro
ting geacht definitief te zijn vastgesteld.
Indien de Vergadering binnen die termijn amen
dementen heeft aangenomen of wijzigingen heeft
voorgesteld, wordt de aldus geamendeerde of van
wijzigingsvoorstellen voorziene ontwerp-begroting
aan de Raad gezonden.

5 . Na over deze ontwerp-begroting te hebben
beraadslaagd met de Commissie en, in voorko
mend geval, met de andere betrokken Instellin
gen, kan de Raad elk der door de Vergadering
aangenomen amendementen met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen wijzigen en besluit hij
met dezelfde meerderheid omtrent de door de

Vergadering ingediende wijzigingsvoorstellen. De
ontwerp-begroting wordt gewijzigd overeen
komstig de door de Raad aanvaarde wijzigings
voorstellen .

Indien de Raad binnen een termijn van vijftien
dagen na voorlegging van deze ontwerp-begroting
geen der door, de Vergadering aangenomen
amendementen heeft gewijzigd en de door haar
ingediende wijzigingsvoorstellen heeft aanvaard,
wordt de begroting geacht definitief te zijn
vastgesteld. De Raad stelt de Vergadering ervan
in kennis dat hij geen der amendementen heeft
gewijzigd en dat hij de wijzigingsvoorstellen heeft
aanvaard.

wenst af te wijken.

Indien de Raad binnen deze termijn een of meer
der door de Vergadering aangenomen amende
menten heeft gewijzigd of de door haar inge
diende wijzigingsvoorstellen niet heeft aanvaard,
wordt de ontwerp-begroting opnieuw aan de
Vergadering toegezonden. De Raad zet het
resultaat van zijn beraadslagingen aan de Verga
dering uiteen.

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

6.
Binnen een termijn van vijftien dagen na
voorlegging van deze ontwerp-begroting besluit
de Vergadering, na te zijn ingelicht over het

aan de Raad voor.

De Raad raadpleegt de Commissie en, in
voorkomend geval, de andere betrokken Instellin
gen telkens wanneer hij van dit voorontwerp

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 2/6

gevolg dat aan haar wijzigingsvoorstellen is
gegeven, met meerderheid van de stemmen van
haar leden en met drie vijfden van het aantal
uitgebrachte stemmen omtrent de door de Raad
in haar amendementen aangebrachte wijzigingen,
en stelt zij dienovereenkomstig de begroting vast.
Indien de Vergadering geen besluit heeft genomen
binnen deze termijn, wordt de begroting geacht
definitief te zijn vastgesteld .
7.

Wanneer

de

in

dit

artikel
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9. Elke Instelling oefent de haar bij het
onderhavige artikel toegekende bevoegdheden uit
onder eerbiediging van de bepalingen van het
Verdrag of de ter uitvoering daarvan vastgestelde
besluiten, met name inzake de eigen middelen van
de Gemeenschappen en het evenwicht tussen
ontvangsten en uitgaven."
Artikel S

omschreven

procedure is afgesloten, constateert de Voorzitter
van de Vergadering dat de begroting definitief is
vastgesteld.
8.
Voor alle andere uitgaven dan die welke
verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter
uitvoering daarvan vastgestelde besluiten, wordt
elk jaar een maximumpercentage van de stijging
ten opzichte van de uitgaven van dezelfde aard
van het lopende begrotingsjaar vastgesteld.

Na raadpleging van het Comité voor de Conjunc
tuurpolitiek en het Comité voor de Begrotings
politiek constateert de Commissie dit maximum
percentage, dat voortvloeit uit :

— de ontwikkeling van het bruto nationaal
produkt naar volume in de Gemeenschap
— de gemiddelde variatie van de begrotingen der
Lid-Staten
en uit

— het verloop van de kosten van levensonder
houd in het laatste begrotingsjaar.
Het maximumpercentage wordt vóór 1 mei aan
alle Instellingen van de Gemeenschap medege

deeld. Deze dienen dit percentage te respecteren
zolang de begrotingsprocedure loopt, behoudens
het bepaalde in de vierde en de vijfde alinea .

Het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap wordt als volgt aan
gevuld :
„Artikel 203 bis

In afwijking van artikel 203 gelden de volgende
bepalingen ten aanzien van de begrotingen voor
de begrotingsjaren voorafgaande aan het begro
tingsjaar 1975 :

1 . Het begrotingsjaar begint op 1 januari en sluit
op 31 december.
2. Elke Instelling van de Gemeenschap maakt
vóór 1 juli een raming op van haar uitgaven.
De Commissie voegt die ramingen in een
voorontwerp van begroting samen. Zij voegt
daaraan een advies toe, dat afwijkende
ramingen mag inhouden .
Dit voorontwerp omvat een raming van de
ontvangsten en een raming van de uitgaven .
3 . De Commissie legt het voorontwerp van
begroting uiterlijk op 1 september van het jaar
dat voorafgaat aan het betrokken begrotings
jaar aan de Raad voor.

Indien voor de andere uitgaven dan die welke
verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter
uitvoering daarvan vastgestelde besluiten het
stijgingspercentage dat volgt uit de door de Raad
opgestelde ontwerp-begroting meer dan de helft
van het maximumpercentage bedraagt, kan de
Vergadering, in de uitoefening van haar recht van
amendement, het totale bedrag van deze uitgaven

De Raad raadpleegt de Commissie en, in
voorkomend geval, de andere betrokken Instel
lingen telkens wanneer hij van dit vooront
werp wenst af te wijken.

alsnog verhogen tot de helft van het maximum

4. De ontwerp-begroting moet uiterlijk op 5
oktober van het jaar dat voorafgaat aan het
betrokken begrotingsjaar aan de Vergadering
worden voorgelegd.

percentage .

Is de Vergadering, de Raad of de Commissie in
uitzonderlijke gevallen van oordeel dat de
activiteiten van de Gemeenschappen een over
schrijding van het volgens de procedure van dit
lid bepaalde percentage nodig maken, dan kan
een nieuw percentage worden vastgesteld in
onderlinge overeenstemming tussen de Raad, die
besluit met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen, en de Vergadering, die besluit met

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

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

Indien de Vergadering binnen een termijn van
vijfenveertig dagen na voorlegging van de
ontwerp-begroting haar goedkeuring heeft ver

van drie vijfden van het aantal uitgebrachte

leend of geen wijzigingen in het ontwerp heeft
voorgesteld, wordt de begroting geacht defini

stemmen .

tief te zijn vastgesteld.

meerderheid van de stemmen van haar leden en
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Indien de Vergadering binnen die termijn
wijzigingen heeft voorgesteld, wordt de aldus
van wijzigingsvoorstellen voorziene ontwerp
begroting aan de Raad gezonden.

5 . Na over deze ontwerp-begroting te hebben
beraadslaagd met de Commissie en, in voorko
mend geval, met de andere betrokken Instellin
gen, stelt de Raad de begroting vast binnen
een termijn van dertig dagen na voorlegging
van het genoemde ontwerp, en zulks overeen
komstig de onderstaande bepalingen .

Indien een door de Vergadering voorgestelde
wijziging niet leidt tot stijging van het totale
bedrag van de uitgaven van een Instelling, met
name doordat de stijging van de uitgaven die
daarvan het gevolg zou zijn, uitdrukkelijk
wordt gecompenseerd door een of meer
voorgestelde wijzigingen die een dienovereen
komstige daling van de uitgaven behelzen, kan
de Raad dit wijzigingsvoorstel met gekwalifi
ceerde meerderheid van stemmen afwijzen. Bij
gebreke van een afwijzend besluit is het
wijzigingsvoorstel aanvaard.
Indien een door de Vergadering voorgestelde
wijziging leidt tot stijging van het totale
bedrag van de uitgaven van een Instelling,
moet de Raad besluiten met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen om dit wijzigings
voorstel te aanvaarden .

Indien de Raad een wijzigingsvoorstel heeft
afgewezen overeenkomstig de tweede alinea of
niet heeft aanvaard overeenkomstig de derde
alinea, kan hij met gekwalificeerde meerder
heid van stemmen ofwel het in de ontwerp
begroting voorkomende bedrag handhaven
ofwel een ander bedrag vaststellen .
6 . Wanneer de in dit artikel omschreven proce
dure is afgesdoten, constateert de Voorzitter
van de Raad dat de begroting definitief is
vastgesteld.
7. Elke Instelling oefent de haar bij het onder
havige artikel toegekende bevoegdheden uit
onder eerbiediging van de bepalingen van het
Verdrag en de ter uitvoering daarvan vastge
stelde besluiten, met name inzake de eigen
middelen van de Gemeenschappen en het
evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven."
Artikel 6

De laatste alinea van artikel 206 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische Gemeen
schap wordt als volgt gelezen :
„De Raad en de Vergadering verlenen de
Commissie kwijting voor de uitvoering van de

begroting. Te dien einde wordt het verslag van de
Controlecommissie achtereenvolgens besproken

door de Raad, die besluit met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen, en door de Vergade

ring. De kwijting aan de Commissie is eerst dan
verleend, wanneer de Raad en de Vergadering een
besluit hebben genomen."

HOOFDSTUK III

Bepalingen houdende wijziging van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie
Artikel 7

Artikel 177 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt als
volgt gelezen :
„Artikel 177

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

De begroting in de zin van dit artikel omvat de
huishoudelijke begroting en de begroting voor
onderzoek en investeringen .

2. Elke Instelling van de Gemeenschap maakt
vóór 1 juli een raming op van haar uitgaven. De
Commissie voegt die ramingen in een vooront

werp van begroting samen . Zij voegt daaraan een
advies toe, dat afwijkende ramingen mag in
houden .

Dit voorontwerp omvat een raming van de
uitgaven en een raming van de ontvangsten .
3.
De Commissie legt het voorontwerp van
begroting uiterlijk op 1 september van het jaar
dat voorafgaat aan het betrokken begrotingsjaar
aan de Raad voor .

De Raad raadpleegt de Commissie en, in
voorkomend geval, de andere betrokken Instellin
gen telkens wanneer hij van dit voorontwerp
wenst af te wijken .

De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen de ontwerp-begroting op en zendt
deze aan de Vergadering.
4.
De ontwerp-begroting moet uiterlijk op 5
oktober van het jaar dat voorafgaat aan het
betrokken begrotingsjaar aan de Vergadering
worden voorgelegd.

De Vergadering heeft het recht om de ontwerp
begroting met meerderheid van de stemmen van
haar leden te amenderen en om aan de Raad, met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stem
men, wijzigingen in het ontwerp voor te stellen
met betrekking tot de uitgaven die verplicht
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voortvloeien uit het Verdrag of de ter uitvoering

7.

daarvan vastgestelde besluiten.

procedure is afgesloten, constateert de Voorzitter

Indien de Vergadering binnen een termijn van
vijfenveertig dagen na voorlegging van de ont
werp-begroting haar goedkeuring heeft verleend,
is de begroting definitief vastgesteld. Indien de
Vergadering binnen die termijn de ontwerp
begroting niet heeft geamendeerd of geen wijzi
gingen daarin heeft voorgesteld, wordt de begro
ting geacht definitief te zijn vastgesteld.
Indien de Vergadering binnen die termijn amen
dementen heeft aangenomen of wijzigingen heeft
voorgesteld, wordt de aldus geamendeerde of van
wijzigingsvoorstellen voorziene ontwerp-begroting
aan de Raad gezonden.
5 . Na over deze ontwerp-begroting te hebben
beraadslaagd met de Commissie en, in voorko
mend geval, met de andere betrokken Instellin
gen, kan de Raad elk der door de Vergadering
aangenomen amendementen met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen wijzigen en besluit hij
met dezelfde meerderheid omtrent de door de

Vergadering ingediende wijzigingsvoorstellen. De
ontwerp-begroting wordt gewijzigd overeen
komstig de door de Raad aanvaarde wijzigings
voorstellen ..

Indien de Raad binnen een termijn van vijftien
dagen na voorlegging van deze ontwerp-begroting
geen der door de Vergadering aangenomen
amendementen heeft gewijzigd en de door haar
ingediende wijzigingsvoorstellen heeft aanvaard,
wordt de begroting geacht definitief te zijn
vastgesteld. De Raad stelt de Vergadering ervan
in kennis dat hij geen der amendementen heeft
gewijzigd en dat hij de wijzigingsvoorstellen heeft
aanvaard .

Wanneer

de

in

dit

artikel

omschreven

van de Vergadering dat de begroting definitief is
vastgesteld.

8 . Voor alle andere uitgaven dan die welke
verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter
uitvoering daarvan vastgestelde besluiten, wordt
elk jaar een maximumpercentage van de stijging
ten opzichte van de uitgaven van dezelfde aard
van het lopende begrotingsjaar vastgesteld .

Na raadpleging van het Comité voor de Conjunc
tuurpolitiek en het Comité voor de Begrotings
politiek constateert de Commissie dit maximum
percentage, dat voortvloeit uit :
— de ontwikkeling van het bruto nationaal
produkt naar volume in de Gemeenschap
— de gemiddelde variatie van de begrotingen der
Lid-Staten
en uit

— het verloop van de kosten van levensonder
houd in het laatste begrotingsjaar.
Het maximumpercentage wordt vóór 1 mei aan
alle Instellingen van de Gemeenschap medege
deeld. Deze dienen dit percentage te respecteren
zolang de begrotingsprocedure loopt, behoudens
het bepaalde in de vierde en de vijfde alinea.
Indien voor de andere uitgaven dan die welke
verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter
uitvoering daarvan vastgestelde besluiten het
stijgingspercentage dat volgt uit de door de Raad
opgestelde ontwerp-begroting meer dan de helft
van het maximumpercentage bedraagt, kan de
Vergadering, in de uitoefening van haar recht van
amendement, het totale bedrag van deze uitgaven
alsnog verhogen tot de helft van het maximum

Indien de Raad binnen deze termijn een of meer
der door de Vergadering aangenomen amende
menten heeft gewijzigd of de door haar inge
diende wijzigingsvoorstellen niet heeft aanvaard,
wordt de ontwerp-begroting opnieuw aan de
Vergadering toegezonden. De Raad zet het
resultaat van zijn beraadslagingen aan de Verga
dering uiteen.

percentage.

6. Binnen een termijn van vijftien dagen na
voorlegging van deze ontwerp-begroting besluit
de Vergadering, na te zijn ingelicht over het
gevolg dat aan haar wijzigingsvoorstellen is
gegeven , met meerderheid van de stemmen van
haar leden en met drie vijfden van het aantal
uitgebrachte stemmen omtrent de door de Raad
in haar amendementen aangebrachte wijzigingen,
en stelt zij dienovereenkomstig de begroting vast.
Indien de Vergadering geen besluit heeft genomen
binnen deze termijn, wordt de begroting geacht
definitief te zijn vastgesteld.

stemmen, en de Vergadering, die besluit met

Is de Vergadering, de Raad of de Commissie in
uitzonderlijke gevallen van oordeel dat de
activiteiten van de Gemeenschappen een over

schrijding van het volgens de procedure van dit
lid bepaalde percentage nodig maken, dan kan
een nieuw percentage worden vastgesteld in
onderlinge overeenstemming tussen de Raad, die
besluit met gekwalificeerde meerderheid van
meerderheid van de stemmen van haar leden en

van drie vijfden van het aantal uitgebrachte
stemmen .

9.

Elke Instelling oefent de haar bij het

onderhavige artikel toegekende bevoegdheden uit
onder eerbiediging van de bepalingen van het
Verdrag of de ter uitvoering daarvan vastgestelde
besluiten, met name inzake de eigen middelen van
de Gemeenschappen en het evenwicht tussen
ontvangsten en uitgaven."
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Artikel 8

Het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie wordt als volgt
aangevuld :
„Artikel 177 bis

In afwijking van artikel 177 gelden de volgende
bepalingen ten aanzien van de begrotingen voor
de begrotingsjaren voorafgaande aan het begro
tingsjaar 1975 :

1 . Het begrotingsjaar begint op 1 januari en sluit
op 31 december.
De begroting in de zin van dit artikel omvat
de huishoudelijke begroting en de begroting
voor onderzoek en investeringen.
2. Elke Instelling van de Gemeenschap maakt
vóór 1 juli een raming op van haar uitgaven.
De Commissie voegt die ramingen in een
voorontwerp van begroting samen. Zij voegt
daaraan een advies toe, dat afwijkende
ramingen mag inhouden.
Dit voorontwerp omvat een raming van de
ontvangsten en een raming van de uitgaven.
3 . De Commissie legt het voorontwerp van
begroting uiterlijk op 1 september van het jaar
dat voorafgaat aan het betrokken begrotings
jaar aan de Raad voor.
De Raad raadpleegt de Commissie en, in
voorkomend geval, de andere betrokken Instel
lingen telkens wanneer hij van dit vooront
werp wenst af te wijken .
De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen de ontwerp-begroting op en
zendt deze aan de Vergadering.
4. De ontwerp-begroting moet uiterlijk op 5
oktober van het jaar dat voorafgaat aan het
betrokken begrotingsjaar, aan de Vergadering
worden voorgelegd.

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

Indien de Vergadering binnen een termijn van
vijfenveertig dagen na voorlegging van de
ontwerp-begroting haar goedkeuring heeft
verleend of geen wijzigingen in het ontwerp
heeft voorgesteld, wordt de begroting geacht
definitief te zijn vastgesteld .
Indien de Vergadering binnen die termijn
wijzigingen heeft voorgesteld, wordt de aldus
van wijzigingsvoorstellen voorziene ontwerp
begroting aan de Raad gezonden.
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5. Na over deze ontwerp-begroting te hebben
beraadslaagd met de Commissie en, in voorko
mend geval, met de andere betrokken Instellin
gen, stelt de Raad de begroting vast binnen
een termijn van dertig dagen na voorlegging
van het genoemde ontwerp en zulks overeen
komstig de onderstaande bepalingen.
Indien een door de Vergadering voorgestelde
wijziging niet leidt tot stijging van het totale
bedrag van de uitgaven van een Instelling, met
name doordat de stijging van de uitgaven die
daarvan het gevolg zou zijn, uitdrukkelijk
wordt gecompenseerd door een of meer
voorgestelde wijzigingen die een dienovereen
komstige daling van de uitgaven behelzen, kan
de Raad dit wijzigingsvoorstel met gekwalifi
ceerde meerderheid van stemmen afwijzen. Bij
gebreke van een afwijzend besluit is het
wijzigingsvoorstel aanvaard.
Indien een door de Vergadering voorgestelde
wijziging leidt tot stijging van het totale
bedrag van de uitgaven van een Instelling,
moet de Raad besluiten met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen om dit wijzigings
voorstel te aanvaarden .

Indien de Raad een wijzigingsvoorstel heeft
afgewezen overeenkomstig de tweede alinea of
niet heeft aanvaard overeenkomstig de derde
alinea, kan hij met gekwalificeerde meerder
heid van stemmen ofwel het in de ontwerp
begroting voorkomende bedrag handhaven
ofwel een ander bedrag vaststellen .
6. Wanneer de in dit artikel omschreven proce
dure is afgesloten, constateert de Voorzitter
van de Raad dat de begroting definitief is
vastgesteld .
7. Elke Instelling oefent de haar bij het onderha
vige artikel toegekende bevoegdheden uit
onder eerbiediging van de bepalingen van het
Verdrag en de ter uitvoering daarvan vastge
stelde besluiten, met name inzake de eigen
middelen van de Gemeenschappen en het
evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven ."
Artikel 9

De laatste alinea van artikel 180 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie wordt als volgt gelezen :
„De Raad en de Vergadering verlenen de Com
missie kwijting voor de uitvoering van elke be
groting. Te dien einde wordt het verslag van
de Controlecommissie achtereenvolgens bespro
ken door de Raad, die besluit met gekwalifi
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HOOFDSTUK V

Slotbepalingen
Artikel 1 1

HOOFDSTUK IV

Bepalingen houdende wijziging van het Verdrag tot
instelling van één Raad en één Commissie welke
de Europese Gemeenschappen gemeen hebben

Dit Verdrag zal door de Hoge Verdragsluitende
Partijen worden bekrachtigd overeenkomstig hun
grondwettelijke bepalingen. De akten van bekrachti
ging zullen worden nedergelegd bij de Regering van
de Italiaanse Republiek.
Artikel 12

Artikel 10

Lid 1 van artikel 20 van het Verdrag tot instelling
van één Raad en één Commissie welke de Euro

pese Gemeenschappen gemeen hebben wordt als
volgt gelezen :
„1.
De administratieve uitgaven van de Euro
pese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de
daarop betrekking hebbende ontvangsten , de
ontvangsten en uitgaven van de Europese Econo
mische Gemeenschap, alsmede de ontvangsten en
uitgaven van de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie, met uitzondering van die van het
Voorzieningsagentschap en van de gemeenschap
pelijke ondernemingen, worden opgevoerd op de
begroting van de Europese Gemeenschappen vol
gens de onderscheiden bepalingen van de Ver
dragen tot oprichting van deze drie Gemeen
schappen . Deze begroting, waarop de ontvangsten
en de uitgaven met elkaar in evenwicht moeten
zijn, treedt in de plaats van de administratieve
begroting van de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal en de begroting van de Europese
Economische Gemeenschap, alsmede van de huis
houdelijke begroting en de begroting van onder
zoek en investeringen van de Europese Gemeen
schap voor Atoomenergie."

Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van
de maand die volgt op het nederleggen van de akte
van bekrachtiging door de ondertekenende Staat die
als laaste deze handeling verricht.
Indien echter vóór die datum niet alle ondertekende

Staten de kennisgeving hebben gedaan welke is be
doeld in artikel 7 van het Besluit van 21 april
1970 betreffende de vervanging van de financiële
bijdragen van de Lid-Staten door eigen middelen
van de Gemeenschappen, treedt dit Verdrag in wer
king op de eerste dag van de maand volgende op de
ontvangst van de laatste kennisgeving.
Indien dit Verdrag in werking treedt tijdens een be
grotingsprocedure, neemt de Raad na raadpleging
van de Commissie de nodige maatregelen ter ver
gemakkelijking van de toepassing van dit Verdrag
op het resterende gedeelte van de begrotingsproce
dure .

Artikel 13

Dit Verdrag, opgesteld in één exemplaar, in de
Duitse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse
taal, zijnde de vier teksten gelijkelijk authentiek, zal
worden nedergelegd in het archief van de Regering
van de Italiaanse Republiek, die een voor eenslui
dend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de
Regeringen der andere ondertekenende Staten .
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Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit

Verdrag hebben gesteld.
Gedaan te Luxemburg, de tweeëntwintigste april negentienhonderdzeventig.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
Walter SCHEEL

Pour le Président de la République française
Maurice SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica italiana
Aldo MORO

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
H.J. de KOSTER
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