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ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΞΗ



Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ,

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,



4

ΔΙΑΠΠΕΟΜΕΝΟΙ από τη βούληση να συνεχίσουν το έργο που άρχισε 
με τις συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
να μετασχηματίσουν το σύνολο των μεταξύ των κρατών τους σχέ
σεων σε μια ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την πανηγυρική Δια
κήρυξη της Στουτγάρδης της 19ης Ιουνίου 1983,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να δημιουργήσουν την ευρωπαϊκή αυτή Ένωση με 
βάση, αφενός, τις Κοινότητες που λειτουργούν σύμφωνα με τους 
ιδιαίτερους κανόνες τους και, αφετέρου, την ευρωπαϊκή Συνεργα
σία ανάμεσα στα υπογράφοντα κράτη στο πεδίο της εξωτερικής πολι
τικής και να δώσουν στην Ένωση αυτή τα απαραίτητα μέσα δράσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να προωθήσουν από κοινού τη δημοκρατία με βάση 
τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τα Συντάγματα 
και τους νόμους των κρατών μελών, τη Σύμβαση για την Προστα
σία των Δικαι'ωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών 
και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, και ιδίως την ελευθερία, 
την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι η ευρωπαϊκή ιδέα, τα αποτελέσματα που έχουν 
επιτευχθεί στους τομείς της οικονομικής ολοκλήρωσης και της 
πολιτικής συνεργασίας καθώς και η ανάγκη νέων εξελίξεων 
ανταποκρίνονται στις επιθυμίες των ευρωπαϊκών δημοκρατικών 
λαών για τους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκλεγμένο 
με καθολική ψηφοφορία, αποτελεί απαραίτητο μέσο έκφρασης,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ του ότι η Ευρώπη οφείλει να προσπαθεί 
να εκφράζεται όλο και περισσότερο με μια φωνή και να 
δρα με συνοχή και αλληλεγγύη ώστε να υπερασπίζεται αποτελε
σματικότερα τα κοινά της συμφέροντα και την ανεξαρτησία της, 
καθώς και να προβάλλει όλως ιδιαιτέρως τις αρχές της δημοκρα
τίας και το σεβασμό του δικαίου και των δικαιωμάτων του Αν
θρώπου, στα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη είναι προσηλωμένα, ώστε 
να συμβάλουν από κοινού στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης 
και ασφάλειας, σύμφωνα με τη δέσμευση που έχουν αναλάβει στα 
πλαίσια του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να βελτιώσουν την οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση με την εμβάθυνση των κοινών πολιτικών και την επι
δίωξη νέων στόχων και να εξασφαλίσουν καλύτερη λειτουργία 
των Κοινοτήτων, παρέχοντας στα όργανα τη δυνατότητα να ασκούν 
τις εξουσίες τους υπό τις καταλληλότερες για το κοινοτικό 
συμφέρον προϋποθέσεις,

t

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι Αρχηγοί Κρατών ή Κυβερνήσεων, κατά τη Συνδιά
σκεψη του Παρισιού στις 19-21 Οκτωβρίου 1972, ενέκριναν το 
στόχο της προοδευτικής πραγμάτωσης της οικονομικής και νομι
σματικής ένωσης,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ το παράρτημα των συμπερασμάτων της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βρέμης στις 6 και 7 Ιουλίου 1978 
καθώς και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών 
στις 5 Δεκεμβρίου 1978 για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Νομισματικού 
Συστήματος (ΕΝΣ) και τα συναφή θέματα και σημειώνοντας ότι 
η Κοινότητα και οι κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών έλαβαν, 
δυνάμει του ψηφίσματος αυτού, ορισμένα μέτρα με στόχο την 
έναρξη λειτουργίας της νομισματικής συνεργασίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να θεσπίσουν την παρούσα Πράξη και προς το σκοπό 
αυτό όρισαν πληρεξουσίους :

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ 0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ,

τον Κύριο Leo TINDEMANS,
Υπουργό Εξωτερικών Σχέσεων,

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

τον Κύριο Uffe ELLEMANN-JENSEN,
Υπουργό Εξωτερικών,



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

τον Κύριο Hans-Dietrich GENSCHER,
Ομοσπονδιακό Υπουργό Εξωτερικών,

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

τον Κύριο Κάρολο ΠΑΠΟΥΔΙΑ, 
Υπουργό Εξωτερικών,

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ 0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

τον κύριο Francisco FERNANDEZ ORDONEZ, 
Υπουργό Εξωτερικών,

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

τον Κύριο Roland DUMAS,
Υπουργό Εξωτερικών Σχέσεων,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

τον Κύριο Peter BARRY, T.D., 
Υπουργό Εξωτερικών,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

τον Κύριο Giulio ANDREOTTI, 
Υπουργό Εξωτερικών,

Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

τον Κύριο Robert GOEBBELS,
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης,
Υπουργό Εξωτερικών,

ι
Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

τον Κύριο Hans van den BROEK,
Υπουργό Εξωτερικών,

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

τον Κύριο Pedro PIRES DE MIRANDA, 
Υπουργό Εξωτερικών,

Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

την Κυρία Lynda CHALKER,
Υφυπουργό Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας,

01 ΟΠΟΙΟΙ, μετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους 
που βρέθηκαν εντάξει, συμφώνησαν στις ακόλουθες διατάξεις :



ΤΙΤΛΟΣ I

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και η ευρωπαϊκή πολιτική Συνεργασία ι \ 

έχουν ως στόχο να συμβάλουν από κοινού στην ουσιαστική πρόοδο I 
της ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες βασίζονται στις συνθήκες για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότη
τας Ατομικής Ενέργειας, καθώς και στις μετέπειτα συνθήκες και 
πράξεις οι οποίες τις έχουν τροποποιήσει ή συμπληρώσει.

Η πολιτική Συνεργασία διέπεται από τον τίτλο III. Οι διατάξεις 
του τίτλου αυτού επιβεβαιώνουν και συμπληρώνουν τις διαδικασίες 
που συμφωνήθηκαν στις εκθέσεις του Λουξεμβούργου (1970) , της 
Κοπεγχάγης (1973) και του Λονδίνου (1981) καθώς και στην πανη
γυρική Διακήρυξη για την ευρωπαϊκή Ένωση (1983) και τις 
πρακτικές που καθιερώθηκαν σταδιακά μεταξύ των κρατών μελών.

ΑΡΘΡΟ 2

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους Αρχηγούς Κρατών 
ή Κυβερνήσεων των κρατών μελών καθώς και από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίοι επικουρούνται 
από τους Υπουργούς Εξωτερικών και από ένα μέλος της Επιτροπής.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το 
χρόνο.



1. Τα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο εξής κατονομαζόμε
να ως κατωτέρω, ασκούν τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές τους 
βάσει των προϋποθέσεων και των στόχων που προβλέπονται από 
τις συνθήκες για την ίδρυση των Κοινοτήτων και από τις μετέ- 
πειτα συνθήκες και πράξεις που τις έχουν τροποποιήσει ή συμπλη
ρώσει, καθώς και από τις διατάξεις του τίτλου II.

2. Τα όργανα και σώματα που είναι αρμόδια στον τομέα της ευρω
παϊκής πολιτικής Συνεργασίας ασκούν τις εξουσίες και τις αρμο
διότητές τους βάσει των προϋποθέσεων και των στόχων που ορίζο
νται στον τίτλο III και στα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο
1 τρίτο εδάφιο.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κεφάλαιο I

Διατάξεις για την τροποποίηση της συνθήκης περί ιδρύσεως 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα

ΑΡΘΡΟ 4

Η συνθήκη ΕΚΑΧ συμπληρώνεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

1 . Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως, κατόπιν αιτήσεως του 
Δικαστηρίου και μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να προσαρτήσει στο Δικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ένα δικαστήριο για την εκδίκαση σε 
πρώτο βαθμό, υπό την επιφύλαξη ασκήσεως εφέσεως ενώπιον του 
Δικαστηρίου, περιοριζόμενης σε νομικά θέματα και υπό τους 
όρους που καθορίζει ο οργανισμός του Δικαστηρίου, ορισμένων 
κατηγοριών προσφυγών που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρό
σωπα. Το δικαστήριο αυτό δεν θα είναι αρμόδιο να εκδικάζει 
ούτε τις υποθέσεις που εισάγονται από τα κράτη μέλη ή τα 
κοινοτικά όργανα ούτε τα προδικαστικά ζητήματα που παραπέμπο- 
νται δυνάμει του άρθρου 41.

2. Το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1, καθορίζει τη σύνθεση του δικαστηρίου αυτού 
και θεσπίζει τις αναγκαίες προσαρμογές και συμπληρωματικές 
διατάξεις του οργανισμού του Δικαστηρίου. Εκτός από αντίθετη 
απόφαση του Συμβουλίου, οι διατάξεις της παρούσας συνθήκης που 
αφορούν το Δικαστήριο, και ιδίως οι διατάξεις του πρωτοκόλλου 
για τον οργανισμό του Δικαστηρίου, εφαρμόζονται και στο δικα
στήριο αυτό.

3. Τα μέλη του δικαστηρίου αυτού επιλέγονται μεταξύ προσώπων 
που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας και έχουν την απαιτού- 
μενη ικανότητα για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων' διορίζο
νται με κοινή συμφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών 
για περίοδο έξι ετών. Ανά τριετία γίνεται μερική ανανέωση.
Τα εξερχόμενα μέλη μπορούν να διορίζονται εκ νέου.

4. Το δικαστήριο αυτό καταρτίζει τον κανονισμό διαδικασίας 
του, σε συμφωνία με το Δικαστήριο. Ο κανονισμός αυτός υπόκει- 
ται στην ομόφωνη έγκριση του Συμβουλίου.".



ΑΡΘΡΟ 5

Το άρθρο 45 της συνθήκης ΕΚΑΧ συμπληρώνεται με το ακόλουθο 
εδάφιο :

"Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα κατόπιν αιτήσεως του 
Δικαστηρίου και μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να τροποποιεί τις διατάζεις 
του τίτλου III του οργανισμού.".

Κεφάλαιο II

Διατάζεις για την τροποποίηση της συνθήκης περί ιδρύσεως 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας

Τμήμα I

Θεσμικές διατάζεις

ΑΡΘΡΟ 6

1. Θεσπίζεται διαδικασία συνεργασίας η οποία εφαρμόζεται για 
τις πράζεις που έχουν ως βάση τα άρθρα 7 και 49, το άρθρο 54 
παράγραφος 2, το άρθρο 56 παράγραφος 2 δεύτερη φράση, το 
άρθρο 57, εκτός από την παράγραφο 2 δεύτερη φράση, τα άρθρα 
100Α, 100Β, 118Α και 130Ε και το άρθρο 1300 παράγραφος 2 της 
συνθήκης ΕΟΚ.

2. Στο άρθρο 7 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΟΚ, οι λέζεις 
"κατόπιν διαβουλεύσεως με τη Συνέλευση" αντικαθίστανται από 
τις λέζεις "σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο".

3. Στο άρθρο 49 της συνθήκης ΕΟΚ, οι λέζεις "το Συμβούλιο, 
προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως με την Οικο
νομική και Κοινωνική Επιτροπή, λαμβάνει" αντικαθίστανται από 
τις λέζεις "το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία 
μετά από πρόταση της Επιτροπής, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και κατόπιν διαβουλεύσεως με την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, λαμβάνει".
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4. Στο άρθρο 54 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΟΚ, οι λέζεις
"το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύ
σεως με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τη Συνέλευση, 
εκδίδει" αντικαθίστανται από τις λέζεις "το Συμβούλιο, προτάσει 
της Επιτροπής, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
κατόπιν διαβουλεύσεως με την Οικονομική και Κοινωνική Επι
τροπή, εκδίδει".

5. Στο άρθρο 56 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΟΚ, η δεύτερη 
φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

"Ωστόσο, μετά το τέλος του δεύτερου σταδίου, το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής και 
σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκδίδει οδηγίες για 
το συντονισμό των διατάζεων κανονιστικού ή διοικητικού χαρα
κτήρα των κρατών μελών.".

6. Στο άρθρο .57 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΟΚ, οι λέζεις 
"και κατόπιν διαβουλεύσεως με τη Συνέλευση" αντικαθίστανται 
από τις λέζεις "και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο".

7. Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΟΚ, η τρίτη φράση 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

"Στις άλλες περιπτώσεις, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική 
πλειοψηφία, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.".

ΑΡΘΡΟ 7

Το άρθρο 149 της συνθήκης ΕΟΚ αντικαθίσταται από τις ακόλουθες 
διατάζεις :

"ΑΡΘΡΟ 149

Ι.Όταν δυνάμει της παρούσας συνθήκης, το Συμβούλιο αποφασίζει 
προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να τροποποιεί την πρόταση αυτή 
μόνον ομόφωνα.



2. Όταν δυνάμει της παρούσας συνθήκης, το Συμβούλιο αποφασί
ζει σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφαρμόζεται η 
ακόλουθη διαδικασία :

α) Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία υπό τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1, προτάσει της Επιτροπής και 
αφού λάβει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίζει 
μια κοινή θέση.

β) Η κοινή θέση του Συμβουλίου διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή ενημερώνουν πλήρως 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν 
το Συμβούλιο να υιοθετήσει την κοινή θέση καθώς και σχετικά 
με τη θέση της Επιτροπής.

Εάν, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών μετά την ανακοίνωση αυτή, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει την κοινή αυτή θέση ή αν 
δεν λάβει απόφαση μέσα στην προθεσμία αυτή, το Συμβούλιο 
εκδίδει οριστικά τη σχετική πράξη σύμφωνα με την κοινή θέση.

γ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσα στην τρίμηνη προθεσμία
του σημείου β), μπορεί να προτείνει τροπολογίες της κοινής 
θέσης του Συμβουλίου, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
από τα οποία απαρτίζεται. Μπορεί επίσης, με την ίδια πλειο
ψηφία, να απορρίψει την κοινή θέση του Συμβουλίου. Το αποτέ
λεσμα των εργασιών διαβιβάζεται στο Συμβούλιο και την Επι
τροπή .

Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίψει την κοινή θέση του 
Συμβουλίου, το Συμβούλιο δεν μπορεί να αποφασίσει σε δεύτερη 
ανάγνωση παρά μόνο με ομοφωνία.

δ) Η Επιτροπή επανεξετάζει, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, την 
πρόταση βάσει της οποίας το Συμβούλιο καθόρισε την κοινή 
του θέση με αφετηρία τις τροπολογίες που προτείνει το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Συμβούλιο, ταυτόχρονα με την επα
νεξετασθείσα πρότασή της, τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου τις οποίες δεν περιέλαβε όταν διατύπωσε τη 
γνώμη της. Το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει ομόφωνα τις τρο
πολογίες αυτές.

ε) Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, εγκρίνει ι
την επανεξετασθείσα από την Επιτροπή πρόταση.

Το Συμβούλιο μπορεί να τροποποιήσει την επανεξετασθείσα 
πρόταση της Επιτροπής μόνον ομόφωνα.

στ) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία γ), δ) και ε), 
το Συμβούλιο υποχρεούται να αποφασίσει μέσα σε προθεσμία 
τριών μηνών. Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός της προθεσμίας 
αυτής, η πρόταση της Επιτροπής θεωρείται ως μη εγκριθείσα.

ζ) Οι προθεσμίες που αναφέρονται στα σημεία β) και στ) μπορούν 
να παραταθούν με κοινή συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά ένα μήνα το πολύ.

3. Μέχρις ότου αποφανθεί το Συμβούλιο, η Επιτροπή μπορεί να 
τροποποιήσει την πρότασή της καθ'όλη τη διάρκεια των διαδικασιών 
που αναφέρουν οι παράγραφοι 1 και 2.".

ΑΡΘΡΟ 8

Στο άρθρο 237 της συνθήκης ΕΟΚ, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται 
από τις ακόλουθες διατάξεις :

"Κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της 
Κοινότητας. Απευθύνει την αίτησή του στο Συμβούλιο, το οποίο 
αποφασίζει ομόφωνα αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής και 
μετά από σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο 
λαμβάνει απόφαση με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών από τα 
οποία απαρτίζεται.".



ΑΡΘΡΟ 9

Στο άρθρο 238 της συνθήκης ΕΟΚ, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται 
από τις ακόλουθες διατάζεις :

"Οι συμφωνίες αυτές συνάπτονται από το Συμβούλιο ομόφωνα και 
μετά από σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο 
λαμβάνει απόφαση με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών από τα 
οποία απαρτίζεται.".

ΑΡΘΡΟ 10

Το άρθρο 145 της συνθήκης ΕΟΚ συμπληρώνεται από τις ακόλουθες 
διατάζεις :

"~ αναθέτει στην Επιτροπή, με τις πράζεις που εκδίδει, αρμο
διότητες εκτέλεσης των κανόνων που θεσπίζει. Το Συμβούλιο 
μπορεί να υπαγάγει την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων σε 
ορισμένους όρους. Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να διατηρήσει 
το δικαίωμα να ασκεί απευθείας εκτελεστικές αρμοδιότητες 
σε ειδικές περιπτώσεις. Οι ανωτέρω όροι πρέπει να ανταπο- 
κρίνονται στις αρχές και στους κανόνες που θα έχει θεσπίσει 
προηγουμένως το Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση, μετά από 
πρόταση της Επιτροπής και γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου. " .

ΑΡΘΡΟ 11

Η συνθήκη ΕΟΚ συμπληρώνεται από τις ακόλουθες διατάζεις

1 . Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως κατόπιν αιτήσεως του 
Δικαστηρίου και μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή και το 
Κοινοβούλιο, μπορεί να προσαρτήσει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων ένα δικαστήριο για την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό,
υπό την επιφύλαζη ασκήσεως εφέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου, *■
περιοριζόμενης σε νομικά θέματα και υπό τους όρους που καθορίζει
ο οργανισμός του Δικαστηρίου, ορισμένων κατηγοριών προσφυγών
που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το δικαστήριο αυτό
δεν θα είναι αρμόδιο να εκδικάζει ούτε τις υποθέσεις που εισά-
γονται από τα κράτη μέλη ή τα κοινοτικά όργανα ούτε τα προδι-
καστικά ζητήματα που παραπέμπονται δυνάμει του άρθρου 177.

2. Το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, καθορίζει τη σύνθεση του δικαστηρίου αυτού και 
θεσπίζει τις αναγκαίες προσαρμογές και συμπληρωματικές διατά
ζεις του οργανισμού του Δικαστηρίου. Εκτός από αντίθετη απόφαση 
του Συμβουλίου, οι διατάζεις της παρούσας συνθήκης που αφορούν 
το Δικαστήριο, και ιδίως οι διατάζεις του πρωτοκόλλου για τον 
οργανισμό του Δικαστηρίου, εφαρμόζονται και στο δικαστήριο αυτό.

3. Τα μέλη του δικαστηρίου αυτού επιλέγονται μεταζύ προσώπων 
που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεζαρτησίας και έχουν την απαιτού- 
μενη ικανότητα για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων" διορίζο
νται με κοινή συμφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών 
για περίοδο έζι ετών. Ανά τριετία γίνεται μερική ανανέωση. Τα 
εζερχόμενα μέλη μπορούν να διορίζονται εκ νέου.

4. Το δικαστήριο αυτό καταρτίζει τον κανονισμό διαδικασίας 
του, σε συμφωνία με το Δικαστήριο. Ο κανονισμός αυτός υπόκει- 
ται στην ομόφωνη έγκριση του Συμβουλίου.".



Στο άρθρο 188 της συνθήκης ΕΟΚ παρεμβάλλεται, το ακόλουθο δεύτερο 
εδάφιο :

" Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα κατόπιν αιτήσεως του 
Δικαστηρίου και μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να τροποποιεί τις διατάζεις του 
τίτλου III του οργανισμού.".

Τμήμα II

Διατάζεις για τις βάσεις και την πολιτική 
/ της Κοινότητας

Ενότητα I - Εσωτερική αγορά

ΑΡΘΡΟ 13

Η συνθήκη ΕΟΚ συμπληρώνεται από τις ακόλουθες διατάζεις :

"ΑΡΘΡΟ 8 Α

Η Κοινότητα εκδίδει τα μέτρα για την προοδευτική εγκαθίδρυση 
της εσωτερικής αγοράς κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου 
η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1992, σύμφωνα με τις διατά
ζεις του παρόντος άρθρου, των άρθρων 8 Β, 8 Γ και 28, του άρθρου 
57 παράγραφος 2, του άρθρου 59, του άρθρου 70 παράγραφος 1 και 
των άρθρων 84, 99, 100 Α και 100 Β και με την επιφύλαζη των 
άλλων διατάζεων της παρούσας συνθήκης.

Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα 
μέσα στον οποίο εζασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπο
ρευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύμφω
να με τις διατάζεις της παρούσας συνθήκης.".

Η συνθήκη ΕΟΚ συμπληρώνεται από τις ακόλουθες διατάζεις :

"ΑΡΘΡΟ 8 Β

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο πριν από την 31η Δεκεμβρίου *.
1988 και πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1990 έκθεση σχετικά με 
την πρόοδο των εργασιών για την πραγματοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 8α .

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, μετά από 
πρόταση της Επιτροπής, προσδιορίζει τους προσανατολισμούς και 
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εζασφάλιση ισόρροπης 
προόδου σε όλους τους σχετικούς τομείς.".

ΑΡΘΡΟ 15

Η συνθήκη ΕΟΚ συμπληρώνεται από τις ακόλουθες διατάζεις :

"ΑΡΘΡΟ 8 Γ

Κατά τη διατύπωση των προτάσεών της για την υλοποίηση των στό
χων του άρθρου 8 Α, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το μέγεθος της 
προσπάθειας την οποία θα πρέπει να υποστούν ορισμένες οικονο
μίες που εμφανίζουν διαφορές ανάπτυζης κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εγκαθίδρυσης της εσωτερικής αγοράς και μπορεί να προ
τείνει τις κατάλληλες διατάζεις.

Αν οι διατάζεις αυτές λάβουν τη μορφή παρεκκλίσεων, πρέπει να 
έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να επιφέρουν την ελάχιστη δυνα
τή διαταραχή στη λειτουργία της Κοινής Αγοράς.".



ΑΡΘΡΟ 16

1. Το άρθρο 28 της συνθήκης ΕΟΚ αντικαθίσταται από τις ακόλου
θες διατάζεις :

"ΑΡΘΡΟ 28

Κάθε αυτόνομη τροποποίηση ή αναστολή των δασμών του Κοινού 
Δασμολογίου αποφασίζεται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψη- 
φία μετά από πρόταση της Επιτροπής.".

2. Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΟΚ, η δεύτερη φρά
ση αντικαθίσταται από τις ακόλουθες διατάζεις :

"Η ομοφωνία είναι αναγκαία προκειμένου για οδηγίες, η εκτέλεση 
των οποίων σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος συνεπάγεται τροπο
ποίηση των σημερινών νομοθετικών αρχών του επαγγελματικού κα
θεστώτος, όσον αφορά την κατάρτιση και τους όρους πρόσβασης 
των φυσικών προσώπων.".

3. Στο άρθρο 59 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΟΚ, οι λέζεις 
"με ομόφωνη απόφασή του" αντικαθίστανται από τις λέζεις "με 
ειδική πλειοψηφία".

4. Στο άρθρο 70 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΟΚ, οι δύο τελευ
ταίες φράσεις αντικαθίστανται από τις ακόλουθες διατάζεις :

"Προς το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο εκδίδει οδηγίες με ειδική 
πλειοψηφία. Προσπαθεί να επιτύχει τον υψηλότερο βαθμό ελευθε- 
ρώσεως. Η ομοφωνία είναι αναγκαία για τα μέτρα που αποτελούν 
οπισθοδρόμηση στον τομέα της απελευθέρωσης των κινήσεων των 
κεφαλαίων.".

5. Στο άρθρο 84 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΟΚ, η λέζη "ομοφώ- 
νως" αντικαθίσταται από τις λέζεις "με ειδική πλειοψηφία".

6. Στο άρθρο 84 της συνθήκης ΕΟΚ, η παράγραφος 2 συμπληρώνεται 
από το ακόλουθο εδάφιο :

"Είναι εφαρμοστέες οι διαδικαστικές διατάζεις του άρθρου 75 
παράγραφοι 1 και 3.".

ι
ΑΡΘΡΟ 17

Το άρθρο 99 της συνθήκης ΕΟΚ αντικαθίσταται από τις ακόλουθες 
διατάζεις :

" ΑΡΘΡΟ 99

Το Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση προτάσει της Επιτροπής και 
μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκδίδει δια
τάζεις σχετικές με την εναρμόνιση των νομοθεσιών περί των φό
ρων κύκλου εργασιών, των ειδικών φόρων καταναλώσεως και των 
λοιπών εμμέσων φόρων στο βαθμό κατά τον οποίο η εναρμόνιση 
αυτή είναι αναγκαία για να εζασφαλιστεί η εγκαθίδρυση και η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσα στην προθεσμία του 
άρθρου 8 Α.".

ΑΡΘΡΟ 18

Η συνθήκη ΕΟΚ συμπληρώνεται από τις ακόλουθες διατάζεις :

" ΑΡΘΡΟ 100 Α

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 100 και εκτός αν ορίζει άλλως 
η παρούσα συνθήκη, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάζεις για την 
πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 8 Α. Το Συμβούλιο, αποφα
σίζοντας με ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής 
σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά από διαβού
λευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδει τα 
μέτρα σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάζεων των κρατών μελών που έχουν ως αντι
κείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.



2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις φορολογικές διατάξεις, 
στις διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και 
στις διατάξεις για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μισθω
τών.

3. Η Επιτροπή, στις προτάσεις της που προβλέπει η παράγραφος 
1 στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της προστασίας των καταναλωτών, βασίζεται 
σε υψηλό επίπεδο προστασίας.

4. Όταν, αφού το Συμβούλιο εγκρίνει με ειδική πλειοψηφία ένα 
μέτρο εναρμόνισης, ένα κράτος μέλος θεωρεί αναγκαίο να εφαρμό
σει εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται από σοβαρές ανάγκες 
που αναφέρονται στο άρθρο 36 ή σχετικές με την προστασία του 
χώρου της εργασίας ή του περιβάλλοντος, τις κοινοποιεί στην 
Επιτροπή. ?

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τις διατάξεις αυτές αφού εξακριβώσει 
ότι δεν αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμέ- 
νο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών.

Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των άρθρων 169 και 170, η 
Επιτροπή ή -κάθε κράτος μέλος δύναται να προσφύγει απευθείας 
στο Δικαστήριο, αν κρίνει ότι άλλο κράτος μέλος ασκεί κατα
χρηστικούς τις εξουσίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

5. Τα μέτρα εναρμόνισης που αναφέρονται πιο πάνω περιλαμβάνουν, 
στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, ρήτρα διασφάλισης που επιτρέ
πει στα κράτη μέλη να λάβουν, για έναν ή περισσότερους από τους 
μη οικονομικούς λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 36, προσωρινά 
μέτρα υποκείμενα σε κοινοτική διαδικασία ελέγχου.".

ΑΡΘΡΟ 19

Η συνθήκη ΕΟΚ συμπληρώνεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

" ΑΡΘΡΟ 100 Β

1. Κατά τη διάρκεια του έτους 1992, η Επιτροπή προβαίνει μαζί 
με κάθε κράτος μέλος σε απογραφή των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων που εμπίπτουν στο άρθρο 100 Α και 
δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο εναρμόνισης με βάση αυτό το 
τελευταίο άρθρο.

Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
100 Α, ότι οι ισχύουσες σε ένα κράτος μέλος διατάξεις πρέπει να 
αναγνωριστούν ως ισοδύναμες με αυτές που εφαρμόζονται από ένα 
άλλο κράτος μέλος.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 100 Α παράγραφος 4 εφαρμόζονται 
κατ' αναλογία.

3. Η Επιτροπή προβαίνει στην απογραφή που αναφέρεται στην πα
ράγραφο 1 πρώτο εδάφιο και υποβάλλει σε εύθετο χρόνο κατάλληλες 
προτάσεις ώστε να επιτρέψει στο Συμβούλιο να αποφασίσει πριν 
από το τέλος του 1992.".

Ενότητα II - Νομισματική ικανότητα

ΑΡΘΡΟ 20

1. Στο τρίτο μέρος, τίτλος II, της συνθήκης ΕΟΚ παρεμβάλλεται 
ένα νέο κεφάλαιο 1, που έχει ως εξής :



Συνεργασία στο πεδίο της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής 
(Οικονομική και νομισματική ένωση)

ΑΡΘΡΟ 102 A

1. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της Καινότητας σύγκλιση των οικονομικών και νομισματι
κών πολιτικών, τα κράτη μέλη συνεργάζονται σύμφωνα με τους 
στόχους του άρθρου 104. Λαμβάνουν υπόψη εν προκειμένω την πεί
ρα που αποκτήθηκε χάρη στη συνεργασία στα πλαίσια του Ευρωπαϊ
κού Νομισματικού Συστήματος και χάρη στην ανάπτυξη της ECU και 
τηρούν τις υπάρχουσες αρμοδιότητες.

2. Εφόσον η περαιτέρω εξέλιξη στον τομέα της οικονομικής και 
νομισματικής πολιτικής απαιτήσει θεσμικές τροποποιήσεις, θα 
εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 236. Για τις θεσμικές τρο
ποποιήσεις στο νομισματικό τομέα, ζητείται επίσης η γνώμη
της Νομισματικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Διοικητών 
των Κεντρικών Τραπεζών."

2. Τα κεφάλαια 1, 2 και 3 γίνονται αντίστοιχα κεφάλαια 2, 3 
και 4.

Ενότητα III - Κοινωνική πολιτική

ΑΡΘΡΟ 21

Η συνθήκη ΕΟΚ συμπληρώνεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

1 . Τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση 
της καλυτέρευσης ιδίως του χώρου της εργασίας, για να προστα
τεύσουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, και θέτουν 
ως στόχο την εναρμόνιση των συνθηκών που υφίστανται σε αυτό
τον τομέα μέσα σε μια οπτική προόδου. *

2. Για να συμβάλει στην πραγματοποίηση του στόχου που προβλέ- 
πεται στην παράγραφο 1, το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, σε συνεργασία με το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει με οδηγία τις ελάχιστες 
προδιαγραφές, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συνθήκες και τις τεχνικές ρυθμίσεις που υφίστανται 
σε κάθε κράτος μέλος.

Στις οδηγίες αυτές αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονο
μικών και νομικών εξαναγκασμών οι οποίοι θα εμπόδιζαν τη δη
μιουργία και την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

3. Οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου 
δεν εμποδίζουν κάθε κράτος μέλος να διατηρήσει και να καθιε
ρώσει αυστηρότερα μέτρα προστασίας των συνθηκών εργασίας, τα 
οποία δεν αντίκεινται στην παρούσα συνθήκη.".

ΑΡΘΡΟ 22

Η συνθήκη ΕΟΚ συμπληρώνεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

"ΑΡΘΡΟ 118 Β

Η Επιτροπή προσπαθεί να αναπτύξει μεταξύ των κοινωνικών εταί
ρων σε ευρωπαϊκό επίπεδα τρ διάλογο που θα μπορούσε να κατα- 
λήξει, εφόσον οι εν λόγω κοινωνικοί εταίροι το επιθυμούν, σε 
συμβατικές σχέσεις.".



Ενότητα IV - Οικονομική και κοινωνική συνοχή

ΑΡΘΡΟ 23

Στο τρίτο μέρος της συνθήκης ΕΟΚ, προστίθεται ένας τίτλος V, 
ο οποίος έχει ως εξής :

"ΤΙΤΛΟΣ V

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΑΡΘΡΟ 130 Α

Για να προαχθέί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της Κοινότη
τας, η Κοινότητα αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της με 
σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής της συνοχής.

Η Κοινότητα αποσκοπεί ιδιαίτερα στη μείωση του χάσματος μετα
ξύ των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των 
πλέον μειονεκτικών περιοχών.

ΑΡΘΡΟ 130 Β

Τα κράτη μέλη ασκούν και συντονίζουν την οικονομική τους πο
λιτική με σκοπό να επιτευχθούν και οι στόχοι του άρθρου 130 Α. 
Η υλοποίηση των κοινών πολιτικών και της εσωτερικής αγοράς 
λαμβάνει υπόψη τους στόχους των άρθρων 130 Α και 130 Γ και 
συμμετέχει στην πραγματοποίησή τους. Η Κοινότητα ενισχύει 
την πραγματοποίηση αυτή με τη δράση της διαμέσου των διαρ
θρωτικών Ταμείων (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολι
σμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Προσανατολισμού, Ευρωπαϊκό Κοινω
νικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών μέσων.

ΑΡΘΡΟ 130 Γ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης προορίζεται να 
συμβάλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων 
στην Κοινότητα μέσω μιας συμμετοχής στην ανάπτυξη και στη διαρ
θρωτική αναπροσαρμογή των περιοχών που παρουσιάζουν καθυστέρηση 
στην ανάπτυξή τους καθώς και στη μετατροπή των βιομηχανικών ι
περιοχών που βρίσκονται σε παρακμή.

ΑΡΘΡΟ 130 Δ

Από την έναρξη ισχύος της ενιαίας ευρωπαϊκής Πράξης, η Επιτρο
πή υποβάλλει στο Συμβούλιο γενική πρόταση η οποία αποσκοπεί 
να επιφέρει στη δομή και τους κανόνες λειτουργίας των υφιστα
μένων διαρθρωτικών Ταμείων (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανα
τολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Προσανατολισμού, Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), 
τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για τη διευκρίνηση και την 
ορθολογική οργάνωση της αποστολής τους, ούτως ώστε να συμβάλει 
στην πραγματοποίηση των στόχων των άρθρων 130 Α και 130 Γ καθώς 
και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους και να συντονίσει 
τις παρεμβάσεις τους μεταξύ τους και με τις παρεμβάσεις που 
προέρχονται από τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα. Το Συμβούλιο 
αποφασίζει ομόφωνα σχετικά με την πρόταση αυτή μέσα σε προ
θεσμία ενός έτους, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 130 Ε

Μετά την έκδοση της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 130 Δ, οι 
σχετικές με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης εκτε
λεστικές αποφάσεις λαμβάνονται από το Συμβούλιο, με ειδική 
πλειοψηφία, μετά από πρόταση της Επιτροπής και σε συνεργασία 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.



Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων - Τμήμα Προσανατολισμού και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, τα άρθρα 43, 126 και 127 εξακολουθούν να ισχύουν 
αντίστοιχα.".

Ενότητα V - Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

ΑΡΘΡΟ 24

Στο τρίτο μέρος της συνθήκης ΕΟΚ, προστίθεται ένας τίτλος VI, 
ο οποίος έχει ως εξής :

"ΤΙΤΛΟΣ VI

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΡΘΡΟ 130 ΣΤ

1. Στόχος τής Κοινότητας είναι η ενίσχυση των επιστημονικών 
και τεχνολογικών βάσεων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και η διευ
κόλυνση της ανάπτυξης της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της.

2. Για το σκοπό αυτό, ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις, περιλαμβα- 
νομένων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τα ερευνητι
κά κέντρα και τα πανεπιστήμια στις προσπάθειές τους στους 
τομείς της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης' ενισχύει 
τις προσπάθειες για συνεργασία, αποβλέποντας, ιδιαίτερα,
στο να δοθεί στις επιχειρήσεις η ευκαιρία να εκμεταλλευθούν 
πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει η εσωτερική αγορά της Κοι
νότητας, ιδίως μέσω του ανοίγματος των εθνικών δημόσιων συμ
βάσεων, του καθορισμού κοινών προτύπων και της εξάλει
ψης των νομικών και φορολογικών εμποδίων στη συνεργασία αυτή.

3. Κατά την πραγματοποίηση των στόχων αυτών, λαμβάνεται ειδι
κά υπόψη η σχέση μεταξύ της κοινής προσπάθειας που αναλαμβά
νεται στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της 
εγκαθίδρυσης της εσωτερικής αγοράς και της υλοποίησης κοινών 
πολιτικών, ιδίως στον τομέα του ανταγωνισμού και των συναλ
λαγών .

ΑΡΘΡΟ 130 Ζ

Κατά την επιδίωξη αυτών των στόχων, η Κοινότητα αναλαμβάνει
τις ακόλουθες δράσεις, οι οποίες συμπληρώνουν τις δράσεις που
έχουν αναληφθε ί στα κράτη μέλη :

α) εφαρμογή των προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης 
και επίδειξης, με προώθηση τη συνεργασία με τις επιχειρή
σεις, τα κέντρα ερευνών και τα πανεπιστήμια,

β) προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της κοινοτικής έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης με τις τρίτες χώρες 
και τους διεθνείς οργανισμούς,

γ) διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων 
στον τομέα της κοινοτικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης 
και επίδειξης,

δ) προώθηση της κατάρτισης και της κινητικότητας των ερευνη
τών της Κρινότητας.

ΑΡΘΡΟ 130 Η

Τα κράτη μέλη συντονίζουν μεταξύ τους, σε επαφή με την Επι
τροπή, τις πολιτικές και τα προγράμματα που ακολουθούνται σε 
εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή, σε στενή επαφή με τα κράτη μέλη, 
μπορεί να αναλάβει κάθε είδους πρωτοβουλία χρήσιμη για την 
προώθηση αυτού του συντονισμού.



ΑΡΘΡΟ 130 Θ

1 Η κοινότητα θεσπίζει ένα πολυετές πρόγραμμα-πλαίσιο στο 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των δράσεών της. Το πρόγραμμα- 
πλαίσιο ορίζει τους επιστημονικούς και τεχνικούς στόχους, 
προσδιορίζει τις αντίστοιχες προτεραιότητες, υποδεικνύει τις 
γενικές γραμμές των σχεδιαζόμενων δράσεων, ορίζει το ποσό 
που κρίνεται αναγκαίο και τον τρόπο της χρηματοδοτικής συμμε
τοχής της Κοινότητας στο σύνολο του προγράμματος, καθώς και την 
κατανομή του ποσού αυτού μεταξύ των διαφόρων σχεδιαζόμενων δρά
σεων.

2. Το πρόγραμμα-πλαίσιο μπορεί να πρρσαρμρσθεί ή να συμπληρω
θεί ανάλογα με την εξέλιξη των καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 130 I

Η εφαρμογή του προγράμματος-πλαισίου γίνεται μέσω ειδικών 
προγραμμάτων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό κάθε δράσης. Σε 
κάθε ειδικό πρόγραμμα διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες για την 
υλοποίησή του, ορίζεται η διάρκειά του και προβλέπονται τα 
μέσα που θεωρούνται αναγκαία.

Το Συμβούλιο καθορίζει τους τρόπους διάδοσης των γνώσεων που 
προέρχονται από τα ειδικά προγράμματα.

ΑΡΘΡΟ 130 Κ

Κατά την εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος-πλαισίου μπορούν 
να αποφασισθούν συμπληρωματικά προγράμματα στα οποία συμμετέ
χουν ορισμένα μόνσ κράτη μέλη, τα οποία και εξασφαλίζουν τη 
χρηματοδότησή τους, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης συμμετοχής 
της Κοινότητας.

Το Συμβούλιο θεσπίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται στα συμ
πληρωματικά προγράμματα και ιδίως στο θέμα της διάδοσης των 
γνώσεων και της πρόσβασης των άλλων κρατών μελών.

ΑΡΘΡΟ 130 Λ

Στα πλαίσια της εφαρμσγής του πολυετούς προγράμματος-πλαισίου, 
η Κοινότητα μπορεί να προβλέψει, κατόπιν συμφωνίας με τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τη συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης που αναλαμβάνονται από περισσότερα κράτη μέλη, 
περιλαμβανομένης και της συμμετοχής στις δομές που δημιουρ- 
γούνται για την εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων.

ΑΡΘΡΟ 130 Μ

Στα πλαίσια της εφαρμογής του πολυετούς προγράμματος-πλαισίου, 
η Κοινότητα μπορεί να προβλέψει συνεργασία στσν τομέα της κοι
νοτικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης με τρί
τες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Ο τρόπος της συνεργασίας αυτής μπορεί να απατελέσει αντικεί
μενο διεθνών συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και των ενδιαφε
ρομένων τρίτων. Η διαπραγμάτευση και η σύναψη των συμφωνιών 
αυτών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 228.

ΑΡΘΡΟ 130 Ν

Η Κοινότητα μπορεί να δημιουργήσει κοινές επιχειρήσεις ή οποία 
δήποτε άλλη αναγκαία υποδομή για την καλή εκτέλεση των προγραμ 
μάτων κοινρτικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης

ΑΡΘΡΟ 130 Ξ

1. Ο τρόπος χρηματοδότησης κάθε προγράμματος, περιλαμβανομένης 
και της ενδεχόμενης συμμετοχής της Κοινότητας, καθορίζεται 
κατά την έγκριση του προγράμματος.



2. Το ποσό της ετήσι,ας συνεισφοράς της Κοινότητας εγκρίνεται 
στα πλαίσια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, με την επιφύ
λαξη των άλλων τρόπων ενδεχόμενης κοινοτικής παρέμβασης. Το 
άθροισμα του κατ'εκτίμηση κόστους των ειδικών προγραμμάτων 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τη χρηματοδότηση που προβλέπεται από 
το πρόγραμμα-πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 130 Ο

1. Το Συμβούλιο θεσπίζει ομόφωνα, προτάσει της Επιτροπής και 
μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικο
νομική και Κοινωνική Επιτροπή, τις διατάζεις που αναφέρονται 
στα άρθρα 130 Θ και 130 Ν.

2. Το Συμβούλιο θεσπίζει με ειδική πλειοψηφία, προτάσει της 
Επιτροπής, μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις 
διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 130 I, 130 Κ, 130 Λ, 130 Μ 
και το άρθρο 130 3 παράγραφος 1. Η έγκριση των συμπληρωματικών 
προγραμμάτων απαιτεί, επιπλέον, τη συμφωνία των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών.".

Ενότητα VI - Περιβάλλον

ΑΡΘΡΟ 25

Στο τρίτο μέρος της συνθήκης ΕΟΚ, προστίθεται ένας τίτλος VII, 
ο οποίος έχει ως εξής :

ΤΙΤΛΟΣ VII 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΡΘΡΟ 130 Π

1. Η δράση της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος έχει 
ως αντικείμενο :

- τη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας 
του περιβάλλοντος,

- τη συμβολή στην προστασία της υγείας των προσώπων,

- την εξασφάλιση συνετής και ορθολογικής χρησιμοποίησης των 
φυσικών πόρων.

2. Η δράση της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος στηρί
ζεται στις αρχές της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των 
προσβολών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, 
καθώς και στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει". Οι ανάγκες στον το
μέα της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν συνιστώσα των 
άλλων πολιτικών της Κοινότητας.

3. Κατά την επεξεργασία της δράσης της στον τομέα του περιβάλ
λοντος, η Κοινότητα λαμβάνει υπόψη :

τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα,

τις συνθήκες του περιβάλλοντος στις διάφορες περιοχές 
της Κοινότητας,

τα πλεονεκτήματα και τις επιβαρύνσεις που μπορούν να προ- 
κύψουν από τη δράση ή την απουσία δράσης,

την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κοινότητας στο 
σύνολό της και την ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών της.

4. Η Κοινότητα δρα στον τομέα του περιβάλλοντος εφόσον οι 
στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να πραγμα
τοποιηθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο παρά σε επίπεδο των 
επί μέρους κρατών μελών. Με επιφύλαξη ορισμένων μέτρων κοι
νοτικού χαρακτήρα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση 
και την εκτέλεση των άλλων μέτρων.



5. Στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, η Κοινότητα 
και τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τις τρίτες χώρες και τους 
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Για τις λεπτομέρειες της συνερ
γασίας της Κοινότητας μπορούν να υπάρζουν συμφωνίες μεταζύ της 
Κοινότητας και των ενδιαφερομένων τρίτων. Η διαπραγμάτευση 
και η σύναψη των συμφωνιών αυτών γίνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 228.

Το προηγούμενο εδάφιο δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών 
μελών να διαπραγματεύονται στα πλαίσια διεθνών οργάνων 
και να συνάπτουν διεθνείς συμφωνίες.

ΑΡΘΡΟ 130 Ρ

Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, αποφασίζει ομόφωνα για τη δράση που θα αναλάβει η 
Κοινότητα.

Υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, το 
Συμβούλιο καθορίζει τα θέματα επί των οποίων λαμβάνονται απο
φάσεις με ε'ιδική πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 130 Σ

Τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται από κοινού δυνάμει του 
άρθρου 130 Ρ δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να διατηρούν και να 
θεσπίζουν μέτρα ενισχυμένης προστασίας που δεν αντίκεινται 
στην παρούσα συνθήκη.".

Κεφάλαιο III

Διατάζεις για την τροποποίηση της συνθήκης 
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

ΑΡΘΡΟ 26

Η συνθήκη ΕΚΑΕ συμπληρώνεται από τις ακόλουθες διατάζεις :

"ΑΡΘΡΟ 140 Α

1. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως, κατόπιν αιτήσεως 
του Δικαστηρίου και μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να προσαρτήσει στο Δικαστή
ριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ένα δικαστήριο για την εκδίκαση 
σε πρώτο βαθμό, υπό την επιφύλαζη ασκήσεως εφέσεως ενώπιον 
του Δικαστηρίου, περιοριζόμενης σε νομικά θέματα και υπό 
τους όρους που καθορίζει ο οργανισμός του Δικαστηρίου, ορι
σμένων κατηγοριών προσφυγών που ασκούνται από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα. Το δικαστήριο αυτό δεν θα είναι αρμόδιο να εκδικάζει 
ούτε τις υποθέσεις που εισάγονται από τα κράτη μέλη ή τα 
κοινοτικά όργανα ούτε τα προδικαστικά ζητήματα που παραπέμπο- 
νται δυνάμει του άρθρου 150.

2. Το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1, καθορίζει τη σύνθεση του δικαστηρίου αυτού 
και θεσπίζει τις αναγκαίες προσαρμογές και συμπληρωματικές 
διατάζεις του οργανισμού του Δικαστηρίου. Εκτός από αντίθετη 
απόφαση του Συμβουλίου, οι διατάζεις της παρούσας συνθήκης 
που αφορούν το Δικαστήριο, και ιδίως οι διατάζεις του πρωτο
κόλλου για τον οργανισμό του Δικαστηρίου, εφαρμόζονται και 
στο δικαστήριο αυτό.

3. Τα μέλη του δικαστηρίου αυτού επιλέγονται μεταζύ προσώπων 
που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεζαρτησίας και έχουν την απαι- 
τούμενη ικανότητα για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων’ διο
ρίζονται με κοινή συμφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών 
μελών για περίοδο έζι ετών. Ανά τριετία γίνεται μερική ανα
νέωση. Τα εζερχόμενα μέλη μπορούν να διορίζονται εκ νέου.



4. Το δικαστήριο αυτό καταρτίζει τον κανονισμό διαδικασίας 
του, σε συμφωνία με το Δικαστήριο. Ο κανονισμός αυτός υπό- 
κειται στην ομόφωνη έγκριση του Συμβουλίου.".

ΑΡΘΡΟ 27

Στο άρθρο 160 της συνθήκης ΕΚΑΕ παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
δεύτερο εδάφιο :

"Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα κατόπιν αιτήσεως του 
Δικαστηρίου και μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να τροποποιεί τις διατάζεις του 
τίτλου III του οργανισμού.".

Κεφάλαιο IV

Γενικές Διατάζεις

ΑΡΘΡΟ 28

Οι διατάζεις της παρούσας Πράζης δεν θίγουν τις διατάζεις 
των εγγράφων προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της 
Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

ΑΡΘΡΟ 29

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης 85/257/ΕΟΚ, Ευρατόμ, 
του Συμβουλίου της 7ης Μαϊου 1985, σχετικά με το σύστημα των 
ιδίων πόρων των Κοινοτήτων, οι λέζεις "το ύφος και η κλίμακα 
κατανομής των οποίων ορίζονται ομόφωνα από το Συμβούλιο" αντι
καθίστανται από τις λέζεις "το ύφος και η κλίμακα κατανομής 
των οποίων ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται 
με ειδική πλειοφηφία αφού συμφωνήσουν τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη".

Η παρούσα τροποποίηση δεν θίγει το νομικό χαρακτήρα της 
ανωτέρω απόφασης.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Η ευρωπαϊκή Συνεργασία στο πεδίο της εζωτερικής πολιτικής διέ- 
πεται από τις ακόλουθες διατάζεις :

1. Τα Υφηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
προσπαθούν να διατυπώνουν και να εφαρμόζουν από κοινού μια 
ευρωπαϊκή εζωτερική πολιτική.

2. α) Τα Υφηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση
να ενημερώνονται αμοιβαία και να διαβουλεύονται μεταζύ τους 
πάνω σε κάθε θέμα εζωτερικής πολιτικής που παρουσιάζει γε
νικό ενδιαφέρον, εις τρόπον ώστε να εζασφαλίζουν ότι η 
συνδυασμένη τους επιρροή θα ασκείται κατά τον πλέον αποτε
λεσματικό τρόπο με το συντονισμό, τη σύγκλιση των θέσεών 
τους και την πραγματοποίηση κοινών δράσεων.

β) Οι διαβουλεύσεις διενεργούνται πριν καθορίσουν τα Υφηλά 
Συμβαλλόμενα Μέρη την οριστική τους θέση. **

γ) Κάθε Υφηλό Συμβαλλόμενο Μέρος, σε κάθε περίπτωση που 
υιοθετεί συγκεκριμένη θέση και αναλαμβάνει εθνική δράση, ,
λαμβάνει πλήρως υπόφη τις θέσεις των λοιπών εταίρων του · ν"'> — -
και συνεκτιμά δεόντως το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η 
υιοθέτηση και η εφαρμογή κοινών ευρωπαϊκών θέσεων.

Για να αυζάνεται η ικανότητα κοινής δράσης τους στον τομέα 
της εζωτερικής πολιτικής, τα Υφηλά Συμβαλλόμενα Μέρη μερι- 
μνούν για την προοδευτική ανάπτυζη και τον καθορισμό κοινών 
αρχών και στόχων.



Ο καθορισμός κοινών θέσεων συνιστώ σημείο αναφοράς για τις 
πολιτικές των Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών.

6) Τα Υψηλά. Συμβαλλόμενα Μέρη προσπαθούν να αποφεύγουν κάθε 
δράση ή λήψη θέσης που βλάπτει την αποτελεσματικότητά τους 
ως συμπαγούς δύναμης στις διεθνείς σχέσεις ή στα πλαίσια 
διεθνών οργανισμών.

α) Οι Υπουργοί Εξωτερικών και ένα μέλος της Επιτροπής συνέρ
χονται τέσσερις τουλάχιστον φορές το χρόνο στα πλαίσια της 
ευρωπαϊκής πολιτικής Συνεργασίας. Μπορούν να εξετάζουν 
επίσης τα θέματα εξωτερικής πολιτικής στα πλαίσια της πολι
τικής Συνεργασίας κατά τις συνόδους του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

β) Η Επιτροπή συμμετέχει πλήρως στις εργασίες της πολιτικής 
Συνεργασίας.

γ) Για να είναι δυνατή η ταχεία λήψη κοινών θέσεων και η 
πραγματοποίηση κοινών δράσεων, τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη 
αποφεύγουν, στο μέτρο του δυνατού, να θέτουν εμπόδια στη 
διαμόρφωση γενικής συναίνεσης και στην κοινή δράση που θα 
μπορούσε ενδεχομένως να προκύψει από αυτή.

Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη μεριμνούν για τη στενή σύνδεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την ευρωπαϊκή πολιτική Συνερ
γασία. Προς το σκοπό αυτό, η Προεδρία ενημερώνει τακτικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που 
εξετάζονται στα πλαίσια των εργασιών της πολιτικής Συνεργα
σίας, και φροντίζει ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις 
εργασίες αυτές οι απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και οι 
πολιτικές που θα συμφωνούνται στα πλαίσια της ευρωπαϊκής 
πολιτικής Συνεργασίας πρέπει να έχουν συνοχή μεταξύ τους.

Η Προεδρία και η Επιτροπή, ανάλογα με τις αντίστοιχες αρμό 
όιότητές τους, έχουν την ειδική ευθύνη να φροντίζουν για 
Χην επιδίωξη και τη διατήρηση αυτής της συνοχής.

£ α) Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη κρίνουν ότι μια στενότερη
συνεργασία πάνω στα θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας μπορεί, ν\·*~/»■*από τη φύση της, να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη μιας *
ευρωπαϊκής ταυτότητας στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής.
Είναι διατεθειμένα να συντονίσουν περισσότερο τις θέσεις 
τους πάνω στις πολιτικές και οικονομικές πτυχές της ασφά
λειας.

β) Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη είναι αποφασισμένα να διατη
ρήσουν τις τεχνολογικές και βιομηχανικές συνθήκες που είναι 
αναγκαίες για την ασφάλειά τους. Εργάζονται, προς το σκοπό 
αυτό, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και στα πλαίσια αρμόδιων 
οργανισμών και οργάνων, όπου αυτό ενδείκνυται.

γ) Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν κωλύουν την ύπαρξη 
στενότερης συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ ορι- \> 

σμένων Υψηλών Συμβαλλόμενων Μερών στα πλαίσια της Δυτικο
ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ατλαντικής Συμμαχίας.

7. α) Στους διεθνείς οργανισμούς και κατά τις διεθνείς διασκέ
ψεις όπου συμμετέχουν, τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη καταβάλ
λουν προσπάθεια ώστε να λαμβάνουν κοινές θέσεις για τα θέ
ματα που υπάγονται στον παρόντα τίτλο.

β) Στους διεθνείς οργανισμούς και σε διεθνείς διασκέψεις 
όπου δεν συμμετέχουν όλα τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, όσα 
συμμετέχουν λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις θέσεις που 
έχουν ήδη συμφωνηθεί στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής 
Συνεργασίας.

✓
α
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8. Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη οργανώνουν, κάθε φορά που το κρί- α «-?/* 
νουν αναγκαίο, πολιτικό διάλογο με τις τρίτες χώρες και τις 9ο\ 
περιφερειακές ενώσεις.



9. Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη και η Επιτροπή, χάρη σε μια αμοι
βαία αρωγή και ενημέρωση, εντείνουν τη συνεργασία μεταξύ 
των διπλωματικών τους εκπροσωπήσεων που είναι διαπιστευμένες 
στις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς.

0. α) Η προεδρία της ευρωπαϊκής πολιτικής Συνεργασίας ασκείται 
από το Υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος που ασκεί την προεδρία του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

β) Η Προεδρία έχει την ευθύνη σε θέματα ανάληψης πρωτοβου
λιών, συντονισμού και εκπροσώπησης των κρατών μελών έναντι 
των τρίτων χωρών για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής Συνεργασίας. Είναι 
επίσης υπεύθυνη για τη διαχείριση της πολιτικής Συνεργασίας, 
και ειδικότερα, για τον καθορισμό του προγράμματος των συ
νόδων, τη σύγκλησή τους καθώς και την οργάνωσή τους.

γ) Οι πολιτικοί Διευθυντές συνέρχονται τακτικά στα πλαίσια 
της πολιτικής Επιτροπής, ώστε να δίνουν την αναγκαία ώθηση, 
να φροντίζουν για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πολιτικής Συ
νεργασίας και να ετοιμάζουν τις συζητήσεις των Υπουργών.

δ) Η πολιτική Επιτροπή ή, σε περίπτωση ανάγκης, η υπουργι
κή σύνοδος, συγκαλουνται μέσα σε 48 ώρες, σε περίπτωση που 
το ζητήσουν τρία τουλάχιστον κράτη μέλη.

ε) Τα καθήκοντα της ομάδας των ευρωπαίων ανταποκριτών 
συνίστανται στην παρακολούθηση, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της πολιτικής Επιτροπής, της εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολι
τικής Συνεργασίας και στη μελέτη των προβλημάτων γενικής 
οργάνωσης.

στ) Συνέρχονται ομάδες εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες 
της πολιτικής Επιτροπής.

ζ) Γραμματεία, με έδρα τις Βρυξέλλες, επικουρεί την Προε
δρία στην προετοιμασία και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 

ν της ευρωπαϊκής πολιτικής Συνεργασίας όπως και στα διοικη
τικά θέματα. Η γραμματεία ασκεί τα καθήκοντά της υπό τη 
διεύθυνση της Προεδρίας.

1 1. Σε θέματα προνομίων και ασυλιών, τα μέλη της γραμματείας «.
της ευρωπαϊκής πολιτικής Συνεργασίας εξομοιούνται προς τα
μέλη των Διπλωματικών Αποστολών των Υψηλών Συμβαλλομένων 
Μερών που είναι τοποθετημένες στον τόπο εγκατάστασης της 
γραμματείας.

12. Πέντε έτη μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας Πράξης, 
τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη εξετάζουν εάν πρέπει να γίνει 
αναθεώρηση του τίτλου III.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31

Οι διατάξεις της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας Άνθρακα και Χάλυβα, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της συνθήκης περί ιδρύσεως 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας οι οποίες αναφέ- 
ρονται στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων και στην άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, ισχύουν μόνο για 
τις διατάξεις του τίτλου II και το άρθρο 32’ εφαρμόζονται δε 
για τις διατάξεις αυτές υπό τους ιδίους όρους όπως και για τις 
διατάξεις των εν λόγω συνθηκών.



ΑΡΘΡΟ 32

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 1, του τίτλου II 
και του άρθρου 31, οι διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν θίγουν 
τις συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ούτε και 
τις μετέπειτα συνθήκες και πράξεις που τις έχουν τροποποιήσει 
ή συμπλήρωσει.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Η παρούσα Πράξη θα επικυρωθεί από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα 
Μέρη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. 
Τα έγγραφα επικύρωσης θα κατατεθούν στην κυβέρνηση της Ιτα
λικής Δημοκρατίας.

2. Η παρούσα Πράξη θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του 
μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης του 
υπογράφοντος κράτους που προέβη τελευταίο στη διατύπωση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 34

Η παρούσα Πράξη συντάσσεται σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, 
γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, 
ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα, και όλα τα κείμενα 
είναι εξίσου αυθεντικά’ κατατίθεται στο αρχείο της κυβέρνησης 
της Ιταλικής Δημοκρατίας, που διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο 
σε κάθε μία κυβέρνηση των άλλων υπογραφόντων κρατών.

TIL BEKRíFTELSE HERAF har undertegnede befuldmagtigede under- 
skrevet denne europaiske falles akt.
ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten Bevollmächtigten 
ihre Unterschriften unter diese Einheitliche Europäische Akte 
gesetzt.
ZE ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι 
υπέγραψαν την παρούσα ενιαία ευρωπαϊκή Πράξη.

t
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries 
have signed this Single European Act.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben 
la presente Acta Unica Europea.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé 
leurs signatures au bas du présent Acte unique européen.
DÄ FHIANO SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh 
leis an Ionstraim Eorpach Aonair seo.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto 
le loro firme in calce al presente Atto Unico Europeo.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun 
handtekening onder deze Europese Akte hebben gesteld.
EM DO QUE os plenipotenciarios abaixo-assinados apuseram 
as suas assinaturas no final do presente Acto Onico Europeu.



Udfærdiget i Luxembourg den syttende februar nitten hundrede 
og seksogfirs og i Haag den otteogtyvende februar nitten hun
drede og seksogfirs.
Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Februar neunzehn- 
hundertsechsundachtzig und in Den Haag am achtundzwanzigsten
Februar neunzehnhundertsechsundachtzj.g.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα επτά Φεβρουαρίου χίλια 
εννιακόσια ογδόντα έξι και στη Χάγη στις είκοσι οκτώ 
Φεβρουάριου χίλια εννιακόσια ογδόντα έξι.

Done at Luxembourg on the seventeenth day of February in the 
year one thousand nine hundred and eighty-six and at the Hague 
on the twenty-eighth day of February in the year one thousand 
nine hundred and eighty-six.
Heoho en Luxemburgo, el diecisiete de febrero de mil nove
cientos ochenta y seis y en La Haya el veintiocho de febrero 
de mil novecientos óchenta y seis.
Fait à Luxembourg le dix-sept février mil neuf cent quatre- 
vingt-six et à La Haye le vingt-huit février mil neuf cent 
quatre-vingt-six.
Arna dhéanamh i Lucsamburg an seachtû la déag de mhî Feabhra 
sa bhliain mile naoi gcéad ochtô a së agus sa Hâig an 
t-ochtü la is fiche de mhî Feabhra mile naoi gcéad ochtô a sé.
Fatto a Lussemburgo, addi' diciassette febbraio millenovecento- 
ottantasei e a L'Aia, addi' ventotto febbraio millenovecento- 
ottantasei.
Gedaan te Luxemburg, zeventien februari negentienHonderd 
zesentachtig en te Den Haag achtentwintig februari negentien- 
honderd zesentachtig.
Feito no Luxemburgo, aos dezassete de Fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e seis e na Haia aos vinte e oito de Fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e seis.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Beigen,

¿7 ^K - ^

I

For Hendes Majestät Danmarks Dronning,

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Γ ια  τον Πρόεδρο τη ς  Ελληνικής Δημοκρατίας,



Por Su Majestad el Rey de España,

Pour le Président de la République française,

Thar ceann Uachtarân na hEireann,

/I jLo-vWr cljL· ^  ¿ ~ r r ~7 K

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Pelo Presidente da República Portuguesa,

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



ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ



Η Συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών με
λών η οποία συνεκλήθη στο Λουξεμβούργο στις 9 Σεπτεμβρίου 1985, 
συνέχισε τις εργασίες της στο Λουξεμβούργο και τις Βρυξέλλες, 
εξέδωσε το ακόλουθο κείμενο :

I.

ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΞΗ

II.

?;ατά την υπογραφή του κειμένου αυτού, η Συνδιάσκεψη υιοθέτησε 
τις παρακάτω απαριθμούμενες δηλώσεις, οι οποίες προσαρτώνται 
στην παρούσα τελική Πράξη :

1. Δήλωση σχετικά με τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της 
Επιτροπής

2. Δήλωση σχετικά με το Δικαστήριο

3. Δήλωση σχετικά με το άρθρο 8 Α της συνθήκης ΕΟΚ

4. Δήλωση σχετικά με το άρθρο 100 Α της συνθήκης ΕΟΚ

5. Δήλωση σχετικά με το άρθρο 100 Β της συνθήκης ΕΟΚ

6. Γενική δήλωση σχετικά με τα άρθρα 13 έως 19 της ενιαίας 
ευρωπαϊκής Πράξης

7. Δήλωση σχετικά με το άρθρο 118 Α παράγραφος 2 της 
συνθήκης ΕΟΚ

8. Δήλωση σχετικά με το άρθρο 130 Δ της συνθήκης ΕΟΚ

9. Δήλωση σχετικά με το άρθρο 130 Π της συνθήκης ΕΟΚ



10. Δήλωση των Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών σχετικά με τον 
τίτλο III της ενιαίας ευρωπαϊκής Πράξης

11. Δήλωση σχετικά με το άρθρο 30 παράγραφος 10 ζ) της ενιαίας 
ευρωπαϊκής Πράξης.

Η Συνδιάσκεψη έλαβε υπό σημείωση επί πλέον τις παρακάτω απα-
ριθμούμενες δηλώσεις, οι οποίες προσαρτώνται στην παρούσα
τελική πράξη :

1. Δήλωση της Προεδρίας για την προθεσμία εντός της οποίας 
αποφαίνεται το Συμβούλιο μετά από πρώτη ανάγνωση (άρθρο 
149 παράγραφος 2 .της συνθήκης ΕΟΚ)

2. Πολιτική δήλωση των κυβερνήσεων των κρατών μελών σχετικά με 
την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

3. Δήλωση της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά 
με το άρθρο 8 Α της συνθήκης ΕΟΚ

4. Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 28 της 
συνθήκης ΕΟΚ

5. Δήλωση της κυβέρνησης της Ιρλανδίας σχετικά με το άρθρο 57 
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΟΚ

6. Δήλωση της κυβέρνησης της Πορτογαλικής Δημοκρατίας σχετικά 
με το άρθρο 59 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 84 της συνθήκης 
ΕΟΚ

7. Δήλωση της κυβέρνησης του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με 
το άρθρο 100 Α της συνθήκης ΕΟΚ

8. Δήλωση της Προεδρίας και της Επιτροπής σχετικά με τη νομι
σματική ικανότητα της Κοινότητας

9. ' Δήλωση της κυβέρνησης του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με
την ευρωπαϊκή πολιτική Συνεργασία.

Udfsrdiget i Luxembourg den syttende februar nitten hundrede 
og seksogfirs og i Haag den otteogtyvende februar nitten hun
drede og seksogfirs.
Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Februar neunzehn- 
hundertsechsundachtzig und in Den Haag am achtundzwanzigsten 
Februar neunzehnhundertsechsundachtzig.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα επτά Φεβρουάριου χίλια 
εννιακόσια ογδόντα έξι και στη Χάγη στις είκοσι οκτώ «■
Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα έξι.
Done at Luxembourg on the seventeenth day of February in the 
year one thousand nine hundred and eighty-six and at the Hague 
on the twenty-eighth day of February in the year one thousand 
nine hundred and eighty-six.
Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de febrero de mil nove
cientos ochenta y seis y en La Haya el veintiocho de febrero 
de mil novecientos ochenta y seis.
Fait à Luxembourg le dix-sept février mil neuf cent quatre- 
vingt-six et à La Haye le vingt-huit février mil neuf cent 
quatre-vingt-six.
A m a  dhéanamh i Lucsamburg an seachtu la déag de mhi Feabhra 
sa bhliain mile naoi gcêad ochtô a së agus sa Haig an 
t-ochtü la is fiche de mhi Feabhra mile naoi gcéad ochtô a sé.
Fatto a Lussemburgo, addi' diciassette febbraio millenovecento- 
ottantasei e a L'Aia, addi' ventotto febbraio millenovecento- 
ottantasei.
Gedaan te Luxemburg, zeventien februari negentienhonderd 
zesentachtig en te Den Haag achtentwintig februari negentien
honderd zesentachtig.
Feito no Luxemburgo, aos dezassete de Fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e seis e na Haia aos vinte e oito de Fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e seis.



Pour
Voor

Sa Majesté 
Zijne Majes

le Roi des Belges,
teit dé Koning der Beigen

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning,

por Su Majestad el Rey de España,

Pour le Président de la République française,

Thar ceann UachtarSn na hEireann,

Fer il Presidente della Repubblica italiana,

a.
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Pelo Presidente da República Portuguesa,

Cljl.

ΔΗΛΩΣΗ

σχετικά με τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής

Η Συνδιάσκεψη ζητά από τα κοινοτικά όργανα να θεσπίσουν, πριν 
από την έναρξη ισχύος της Πράξης, τις αρχές και τους κανόνες 
βάσει των οποίων θα καθορίζονται, σε κάθε περίπτωση, οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Στα πλαίσια αυτά, η Συνδιάσκεψη καλεί το Συμβούλιο να επιφυλά
ξει ιδίως στη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής δεσπόζουσα 
θέση, σε συνάρτηση με την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, για την άσκηση των εκτελε
στικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή στον τομέα 
του άρθρου 100 Α της συνθήκης ΕΟΚ.



σχετικά με το Δικαστήριο

Η Συνδιάσκεψη συμφωνεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 32 δ 
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚΑΧ, του άρθρου 168 Α παράγραφος 1 
της συνθήκης ΕΟΚ και του άρθρου 140 Α παράγραφος 1 της συνθήκης 
ΕΚΑΕ, δεν προδικάζουν την τυχόν απονομή δικαστικών αρμοδιοτήτων 
η οποία μπορεί να προβλέπεται στα πλαίσια συμβάσεων που συνά- 
πτονται μεταξύ των κρατών μελών.

σχετικά με το άρθρο 8 Α της συνθήκης ΕΟΚ

Με το άρθρο 8 Α, η Συνδιάσκεψή επιθυμεί να διαδηλώσει τη στα
θερή πολιτική βούληση να ληφθούν, πριν από την 1η Ιανουάριου 
1993, οι αποφάσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς που ορίζεται στη διάταξη αυτή και ιδιαίτερα 
οι αποφάσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση του προγράμματος 
της Επιτροπής όπως αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο για την εσωτε
ρική αγορά.

Ο καθορισμός της ημερομηνίας της 31ης Δεκεμβρίου 1992 δεν 
παράγει αυτόματες νομικές συνέπειες.



σχετικά με το άρθρο 100 Α της συνθήκης ΕΟΚ

Η Επιτροπή, στις προτάσεις που θα υποβάλλει δυνάμει του 
άρθρου 100 Α παράγραφος 1, θα ακολουθεί κατά τιροτίμηση την 
οδό των οδηγιών, εάν η εναρμόνιση συνεπάγεται, σε ένα ή πε
ρισσότερα κράτη μέλη, τροποποίηση νομοθετικών διατάξεων.

σχετικά με το άρθρο 100 Β της συνθήκης ΕΟΚ

Η Συνδιάσκεψη θεωρεί ότι το άρθρο 8 Γ της συνθήκης ΕΟΚ, εφόσον ι
έχει γενική ισχύ, εφαρμόζεται και για τις προτάσεις που η 
Επιτροπή καλείται να υποβάλει δυνάμει του άρθρου 100 Β της 
αυτής συνθήκης.



62

σχετικά με τα άρθρα 13 έως 19 της ενιαίας 
ευρωπαϊκής Πράξης

Οι διατάξεις αυτές δεν θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών 
να λαμβάνουν τα μέτρα που θεωρούν απαραίτητα για τον έλεγχο 
της μετανάστευσης από τρίτες χώρες, καθώς και για την κατα
πολέμηση της τρομοκρατίας, της εγκληματικότητας και του λαθρε
μπορίου ναρκωτικών, αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

63Τ
σχετικά με το άρθρο 118 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΟΚ

Η Συνδιάσκεψη διαπιστώνει ότι, κατά την εξέταση του άρθρου 
118 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΟΚ, υπήρξε ομοφωνία ως προς 
το ότι η Κοινότητα δεν προτίθεται, κατά τη θέσπιση ελάχιστων 
προδιαγραφών περί προστασίας της υγείας και ασφαλείας των 
εργαζομένων, να θέσει, χωρίς βάσιμο αντικειμενικό λόγο, σε 
μειονεκτικότερη θέση τους εργαζομένους σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις.



64

σχετικά με το άρθρο 130 Δ της συνθήκης ΕΟΚ

Η Συνδιάσκεψη υπενθυμίζει σχετικά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊ
κού Συμβουλίου των Βρυξελλών του Μαρτίου 1984, τα οποία έχουν 
ως εξής :

"Τα οικονομικά μέσα που διατίθενται για τις παρεμβάσεις των 
Ταμείων, λαμβάνοντας υπόψη τα ΟΜΠ, θα αυξηθούν σημαντικά σε 
πραγματικούς όρους, μέσα στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών δυνα
τοτήτων.".

65Τ
σχετικά με το άρθρο 130 Π της συνθήκης ΕΟΚ

Σχετικά με την παράγραφο 1 τρίτη περίπτωση

Η Συνδιάσκεψη επιβεβαιώνει ότι η δράση της Κοινότητας στον 
τομέα του περιβάλλοντος δεν πρέπει να παρεμβάλλεται στην 
εθνική πολιτική εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων.

Σχετικά με την παράγραφο 5 δεύτερο εδάφιο

Η Συνδιάσκεψη θεωρεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 130 Π παρά
γραφος 5 δεύτερο εδάφιο, δεν θίγουν τις αρχές που απορρέουν 
από την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση ΑΕΤΕ.



ΛΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

σχετικά με τον τίτλο III της ενιαίας ευρωπαϊκής Πράξης

Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη του τίτλου III για την ευρωπαϊκή 
πολιτική Συνεργασία επαναβεβαιώνουν την ανοικτή στάση τους 
έναντι άλλων ευρωπαϊκών εθνών που συμμερίζονται τα ίδια ιδεώδη 
και τους ίδιους στόχους. Ιδιαίτερα, συμφωνούν να ενισχύσουν 
τους δεσμούς τους με τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης 
και με άλλες δημοκρατικές ευρωπαϊκές χώρες με τις οποίες δια
τηρούν φιλικούς δεσμούς και στενή συνεργασία.

ΔΗΛΩΣΗ

σχετικά με το άρθρο 30 παράγραφος 10 ζ) 
της ενιαίας ευρωπαϊκής Πράξης

t

Η Συνδιάσκεψη θεωρεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 30 παράγρα
φος 10 ζ) δεν επηρεάζουν τις διατάξεις της απόφασης των αντι
προσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της 8ης Απριλίου 
1965 περί της προσωρινής εγκαταστάσεως ορισμένων οργάνων και 
υπηρεσιών των Κοινοτήτων.



γι,α την προθεσμία εντός της οποίας αποφαίνεται το Συμβούλιο 
μετά από πρώτη ανάγνωση (άρθρο 149 παράγραφος 2 

της συνθήκης ΕΟΚ)

Όσον αφορά τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μιλάνου 
σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο οφείλει να αναζητήσει τα 
μέσα για τη βελτίωση των διαδικασιών λήψης των αποφάσεών του, 
η Προεδρία εξέφρασε την. πρόθεση να φέρει σε αίσιο πέρας τις 
εν λόγω εργασίες το ταχύτερο.

σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

Για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, τα 
κράτη μέλη συνεργάζονται, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων 
της Κοινότητας, ιδίως όσον αφορά την είσοδο, την κυκλοφορία 
και την παραμονή των υπηκόων τρίτων χωρών. Συνεργάζονται επί
σης όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της εγκλημα
τικότητας, των ναρκωτικών και του λαθρεμπορίου αρχαιοτήτων 
και έργων τέχνης.



ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

σχετικά με το άρθρο 8 Α της συνθήκης ΕΟΚ

Η Ελλάδα θεωρεί ότι η ανάπτυξη κοινοτικών πολιτικών και δρά
σεων και η υιοθέτηση μέτρων βάσει του άρθρου 70 παράγραφος 1 
και του άρθρου 84 θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην θίγονται ευαίσθητοι κλάδοι των οικονομιών των κρατών 
μελών.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

σχετικά με το άρθρο 28 της συνθήκης ΕΟΚ

Όσον αφορά τις δικές της εσωτερικές διαδικασίες, η Επιτροπή 
θα μεριμνήσει ώστε οι αλλαγές που προκύπτουν από την τροπο
ποίηση του άρθρου 28 της συνθήκης ΕΟΚ να μην καθυστερούν την 
απάντησή της σε επείγοντα αιτήματα για την τροποποίηση ή την 
αναστολή των δασμών του Κοινού Δασμολογίου.



ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 

σχετικά με το άρθρο 57 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΟΚ

Η Ιρλανδία, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία της για την ψηφοφορία 
με ειδική πλειοψηφία στα πλαίσια του άρθρου 57 παράγραφος 2, 
επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι ο ασφαλιστικός τομέας στην Ιρλαν
δία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και ότι χρειάστηκε να ληφθούν 
ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία των αντισυμβαλλομένων των 
ασφαλιστών και τρίτων. Σχετικά με την εναρμόνιση της ασφαλι
στικής νομοθεσίας, η ιρλανδική κυβέρνηση έχει την αντίληψη ότι 
θα μπορεί να υπολογίζει στην κατανόηση από μέρους της Επιτροπής 
και των άλλων κρατών μελών της Κοινότητας στην περίπτωση που 
η Ιρλανδία βρεθεί αργότερα σε κατάσταση που θα αναγκάσει την 
ιρλανδική κυβέρνηση να προβλέψει ειδικές διατάζεις για την 
κατάσταση του τομέα αυτού στην Ιρλανδία.

σχετικά με το άρθρο 59 δεύτερο εδάφιο και 
το άρθρο 84 της συνθήκης ΕΟΚ

ιι

Η Πορτογαλία θεωρεί ότι εφόσον η θέσπιση ειδικής πλειοψηφίας 
αντί της ομοφωνίας στα πλαίσια του άρθρου 59 δεύτερο εδάφιο 
και του άρθρου 84 δεν είχε συζητηθεί κατά τις διαπραγματεύσεις 
προσχώρησης της Πορτογαλίας στην Κοινότητα και τροποποιεί 
ουσιαστικά το κοινοτικό κεκτημένο, δεν θα πρέπει να θίγει 
ευαίσθητους και ζωτικούς τομείς της πορτογαλικής οικονομίας 
και ότι θα πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά, που αυτό είναι 
απαραίτητο, κατάλληλα ειδικά μεταβατικά μέτρα για να εμποδι
στούν ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες στους τομείς αυτούς.



σχετικά με το άρθρο 100 Α της συνθήκης ΕΟΚ

Η κυβέρνηση της Δανίας διαπιστώνει ότι στις περιπτώσεις στις 
οποίες κράτος μέλος θεωρεί ότι δεν διασφαλίζονται μεγαλύτερες 
απαιτήσεις αναφορικά με το περιβάλλον της εργασίας, την προ
στασία του περιβάλλοντος ή τις ανάγκες που αναφέρονται στο 
άρθρο 36 με τα μέτρα που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 100 Α, 
παράγραφος 4 του άρθρου 100 Α εξασφαλίζει στο εν λόγω κράτος 
μέλος τη δυνατότητα εφαρμογής εθνικών μέτρων. Τα εθνικά μέτρα 
θα λαμβάνονται με σκοπό να καλύψουν τον προαναφερόμενο στόχο 
και δεν πρέπει να αποτελούν συγκεκαλυμένο προστατευτισμό.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

σχετικά με τη νομισματική ικανότητα της Κοινότητας

Η Προεδρία και η Επιτροπή θεωρούν ότι οι διατάξεις που έχουν 
περιληφθεί στη συνθήκη ΕΟΚ σχετικά με τη νομισματική ικανό
τητα της Κοινότητας δεν προδικάζουν τη δυνατότητα περαιτέρω 
ανάπτυξης στα πλαίσια των υφισταμένων αρμοδιοτήτων.



ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ 

σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική Συνεργασία

Η κυβέρνηση της Δανίας διαπιστώνει ότι η σύναψη του τίτλου III 
για τη Συνεργασία στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής δεν επηρε
άζει τη συμμετοχή της Δανίας στη συνεργασία των σκανδιναυικών 
χωρών στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.
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