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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

TRAKTAT

om ændring af traktaterne om oprettelse af De europæiske Fællesskaber for så vidt angår
Grønland

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE ,
HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING ,
PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND ,
PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK ,

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 ,

Under henvisning til artikel 96 i Traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab ,
under henvisning til artikel 236 i Traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fælleskab ,

under henvisning til artikel 204 i Traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab ,
og

UD FRA FØLGENDE BETRAGTNINGER :

Kongeriget Danmarks regering har forelagt Rådet et forslag til ændring af Traktaterne om oprettelse af
De europæiske Fællesskaber med henblik på , at disse Traktaters anvendelse på Grønland bringes til
ophør , samt på , at der etableres en ny ordning for forbindelserne mellem Fællesskaberne og
Grønland ;

på grund af Grønlands særlige karakter bør dette forslag imødekommes ved , at der indføres en ordning ,
som gør det muligt at opretholde nære og varige forbindelser mellem Fællesskaberne og Grønland samt
at tage hensyn til deres gensidige interesser , navnlig behovet for Grønlands udvikling;

den ordning , der gælder for de oversøiske lande og territorier , og som er fastsat i fjerde del af Traktaten
om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab , danner en passende ramme for omtalte
forbindelser , men der må for Grønlands vedkommende fastsættes supplerende bestemmelser ;
HAR VEDTAGET ved fælles aftale at fastlægge en ny ordning , der skal finde anvendelse på Grønland ,
og har med dette mål for øje som befuldmægtigede udpeget :
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HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE :
Leo TINDEMANS ,

Minister for forbindelserne udadtil i kongeriget Belgien
HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING :
Uffe ELLEMANN-JENSEN ,
Danmarks udenrigsminister
Gunnar RIBERHOLDT ,

Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør
Danmarks faste repræsentant
PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND :

Hans-Dietrich GENSCHER ,

Udenrigsminister for Forbundsrepublikken Tyskland
PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK :

Theodoros PANGALOS ,

Statssekretær for udenrigsanliggender for Den hellenske Republik
PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK :

Roland DUMAS ,

Minister for europæiske anliggender for Den franske Republik

PRÆSIDENTEN FOR IRLAND :

Peter BARRY ,

Irlands udenrigsminister

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK :

Giulio ANDREOTTI ,

Udenrigsminister for Den italienske Republik

HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG :
Colette FLESCH ,

Udenrigsminister for regeringen for storhertugdømmet Luxembourg

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE :
W. F. van EEKELEN ,

Statssekretær for udenrigsanliggender for Nederlandene
H. J. Ch . RUTTEN ,
Overordentlig og befuldmægtiget ambassadør ,

Fast repræsentant for Nederlandene
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN
OG NORDIRLAND :

The Right Honourable Sir Geoffrey HOWE Q. C. , M. P. ,

Statssekretær for udenrigs- og Commonwealthanliggender
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SOM , efter at have udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god og behørig form , er blevet enige om
følgende :

Artikel 1

I artikel 79 , stk . 2 , litra a ), i Traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og
Stålfællesskab indsættes følgende afsnit :
» Denne Traktat finder ikke anvendelse på Grønland .«.

Artikel 2

Benævnelsen »Danmark« indføjes i artikel 131 , stk . 1 , første punktum , i Traktaten om
oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab .

Artikel 3

1 . I fjerde del af Traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab
indsættes følgende artikel :
»Artikel 136 a

Bestemmelserne i artikel 131 — 136 finder anvendelse på Grønland , medmindre andet
følger af de særlige bestemmelser for Grønland , der er fastsat i den protokol om den
særlige ordning for Grønland , der er knyttet som bilag til denne Traktat .«
2 . Den til denne Traktat knyttede protokol om den særlige ordning for Grønland knyttes
som bilag til Traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab . Protokol
nr . 4 om Grønland , der er knyttet som bilag til tiltrædelsesakten af 22 . januar 1972 ,
ophæves .

Artikel 4

Grønland optages på den i bilag IV til Traktaten om oprettelse af Det europæiske
økonomiske Fællesskab angivne fortegnelse .

Artikel 5

I artikel 198 , stk . 3 , litra a ), i Traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergifælles
skab indsættes følgende afsnit:

» Denne Traktat finder ikke anvendelse på Grønland .«.

Artikel 6

1 . Denne Traktat skal ratificeres af De høje kontraherende Parter i overensstemmelse med
deres forfatningsmæssige bestemmelser . Ratifikationsinstrumenterne deponeres hos Den
italienske Republiks regering.
2 . Denne Traktat træder i kraft den 1 . januar 1985 . Er ikke alle ratifikationsinstrumen
terne deponeret inden nævnte dato , træder denne Traktat i kraft den første dag i den måned ,
der følger efter deponeringen af ratifikationsinstrumentet fra den signatarstat , der som den
sidste opfylder denne formalitet .
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Artikel 7

Denne traktat , udarbejdet i ét eksemplar på dansk , engelsk , fransk , græsk , irsk, italiensk ,
nederlandsk og tysk , hvilke otte 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 .
Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα
συνθήκη .

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below
this Treaty .

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

Dá fhianú sin , chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo .

In fede di che , in 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 .

Udfærdiget i Bruxelles , den trettende marts nitten hundrede og fireogfirs .
Geschehen zu Brüssel am dreizehnten März neunzehnhundertvierundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατρείς Μαρτίου χίλια εννιακόσια ογδόντα τέσσερα .
Done at Brussels on the thirteenth day of March in the year one thousand nine hundred and
eighty-four.
Fait à Bruxelles , le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre .

Arna dhéanamh sa Bruiséil an tríú lá déag de mhí Márta sa bhliain mile naoi gcéad ochtó a
ceathair .

Fatto a Bruxelles , addì tredici marzo millenovecentottantaquattro .

Gedaan te Brussel , de dertiende maart negentienhonderd vierentachtig .
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