
8. JEGYZŐKÖNYVA DÁN KIRÁLYSÁG, ÍRORSZÁG, VALAMINT NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-
ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG ÉS A
PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG, A FINN KÖZTÁRSASÁG ÉS A SVÉD

KIRÁLYSÁG CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSEIRŐL ÉS CSATLAKOZÁSI OKMÁNYAIRÓL

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK,

EMLÉKEZTETVE arra, hogy a Dán Királyság, Írország, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 1973.
január 1-jén csatlakozott az Európai Közösségekhez; hogy a Görög Köztársaság 1981. január 1-jén csatlakozott az
Európai Közösségekhez; hogy a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság 1986. január 1-jén csatlakozott az Európai
Közösségekhez; hogy az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság 1995. január 1-jén csatlakozott az
Európai Közösségekhez és az Európai Unióról szóló szerződéssel létrejött Európai Unióhoz;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Alkotmány IV-437. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a fent említett csatlakozási
szerződések hatályukat vesztik;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy ezen csatlakozási szerződések és a hozzájuk csatolt okmányok egyes rendelkezései továbbra is
jelentőséggel bírnak; figyelembe véve továbbá, hogy az Alkotmány IV-437. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy e
rendelkezéseket egy külön jegyzőkönyv megismétli vagy azokra hivatkozik annak érdekében, hogy hatályban
maradjanak és joghatásaik fennmaradjanak;

MIVEL e rendelkezések technikai kiigazításra szorulnak annak érdekében, hogy joghatásuk megváltozása nélkül
összhangba kerüljenek az Alkotmány szövegével,

MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben, amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez
és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak:

1. CÍM

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Az Alkotmány IV-437. cikke (2) bekezdésének a)–d) pontjában említett, a csatlakozási szerződésekből
eredő jogok és kötelezettségek az e szerződésekben meghatározott feltételek szerint az alábbi
időpontokban léptek hatályba:

a) a Dán Királyság, Írország, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága csatlakozásáról
szóló szerződés: 1973. január 1-jén;

b) a Görög Köztársaság csatlakozásáról szóló szerződés: 1981. január 1-jén;

c) a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozásáról szóló szerződés: 1986. január 1-jén;
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d) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásáról szóló szerződés:
1995. január 1-jén.

2. cikk

(1) Az 1. cikkben említett csatlakozó államoknak csatlakozniuk kell a csatlakozásukat megelőzően
megkötött alábbi megállapodásokhoz vagy egyezményekhez, amennyiben ezek a megállapodások
vagy egyezmények még hatályban vannak:

a) a más tagállamok között kötött olyan megállapodások vagy egyezmények, amelyeket az Európai
Közösséget létrehozó szerződés, az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés vagy az
Európai Unióról szóló szerződés alapján hoztak létre, vagy amelyek – a Közösségek, illetőleg az
Unió működésére vonatkozóan vagy ezek tevékenységéhez kapcsolódóan – elválaszthatatlanok
ezen szerződések célkitűzéseinek megvalósításától;

b) a más tagállamok és az Európai Közösségek által együttesen eljárva, egy vagy több harmadik
állammal vagy nemzetközi szervezettel megkötött megállapodások vagy egyezmények és az
ezekhez kapcsolódó megállapodások. Az Unió és a többi tagállam e tekintetben segíti az
1. cikkben említett csatlakozó államokat.

(2) Az 1. cikkben említett csatlakozó államok – amennyiben szükséges – megteszik a megfelelő
intézkedéseket annak érdekében, hogy azokkal a nemzetközi szervezetekkel, illetve nemzetközi
megállapodásokkal kapcsolatban fennálló helyzetüket, amelyeknek az Unió vagy az Európai
Atomenergia-közösség, illetve más tagállamok szintén tagjai, illetve részesei, hozzáigazítsák azokhoz
a jogokhoz és kötelezettségekhez, amelyek az Unióhoz való csatlakozásukból erednek.

3. cikk

A csatlakozási okmányokban foglalt azon rendelkezések, amelyeknek célja vagy eredménye az
Európai Közösségek, illetve az Európai Unióról szóló szerződéssel létrehozott Európai Unió
intézményei, szervei vagy hivatalai által elfogadott jogi aktusok nem átmeneti intézkedésként történő
hatályon kívül helyezése vagy módosítása – a második bekezdés alkalmazására is figyelemmel –
továbbra is hatályban maradnak, az Európai Közösségek Bírósága és az Elsőfokú Bírósága rájuk
vonatkozó értelmezésének megfelelően.

Az első albekezdésben említett rendelkezéseknek a jogi természete megegyezik az általuk hatályon
kívül helyezett vagy módosított jogi aktusokéval, és rájuk ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni.

4. cikk

Az Európai Közösségek vagy az Európai Unióról szóló szerződéssel létrehozott intézmények, szervek
vagy hivatalok által az 1. cikkben említett csatlakozásokat megelőzően elfogadott jogi aktusoknak a
szövege, amely angol és dán nyelven, görög, spanyol és portugál nyelven, továbbá finn és svéd
nyelven is sorra megszövegezésre került, az 1. cikkben említett vonatkozó csatlakozás időpontjától
ugyanazon feltételekkel ugyanolyan feltételekkel hiteles, mint a többi nyelven készült hiteles
szövegek.
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5. cikk

A Tanács európai törvényben hatályon kívül helyezheti az e jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti
rendelkezéseket, amennyiben a továbbiakban már nem alkalmazandóak. A Tanács az Európai
Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhangúlag határoz.

II. CÍM

A DÁN KIRÁLYSÁG, ÍRORSZÁG, VALAMINT NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT
KIRÁLYSÁGA CSATLAKOZÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNYBÓL ÁTVETT RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

Gibraltárra vonatkozó rendelkezések

6. cikk

(1) Az intézményeknek azok a jogi aktusai, amelyek az Alkotmány I. mellékletében felsorolt
termékekre, valamint azokra a termékekre vonatkoznak, amelyeknek az Unióba történő behozatala
esetén a közös agrárpolitika végrehajtásaként egyedi szabályokat kell alkalmazni, valamint a
tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolására vonatkozó jogi aktusok nem
alkalmazhatók Gibraltárra, kivéve ha a Tanács másként rendelkező európai határozatot fogad el. A
Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag jár el.

(2) Gibraltárnak a Dán Királyság, Írország, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
csatlakozási feltételeire vonatkozó okmánya II. mellékletének VI. pontjában (1) meghatározott
helyzete változatlan marad.

2. SZAKASZ

A Feröer-szigetekre vonatkozó rendelkezések

7. cikk

A Feröer-szigeteken lakóhellyel rendelkező dán állampolgárok csak attól az időponttól tekinthetők az
Alkotmány értelmében valamely tagállam állampolgárának, amely időponttól az Alkotmányt a
Feröer-szigetekre alkalmazni kell.
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3. SZAKASZ

A Csatorna-szigetekre és a Man-szigetre vonatkozó rendelkezések

8. cikk

(1) A vámügyekre és a mennyiségi korlátozásokra, különösen a vámokra, az azonos hatású díjakra
és a közös vámtarifára vonatkozó uniós szabályokat a Csatorna-szigetekre és a Man-szigetre
ugyanolyan feltételek mellett kell alkalmazni, mint az Egyesült Királyság esetében.

(2) A mezőgazdasági termékekre és az azokból feldolgozott, különleges kereskedelmi rendszerbe
tartozó termékekre az uniós szabályozásban megállapított és az Egyesült Királyság által alkalmazott
lefölözéseket és más behozatali intézkedéseket a harmadik országokra alkalmazni kell.

Az uniós szabályozás azon rendelkezéseit, amelyek az áruk szabad mozgásának és az e termékekre
irányuló kereskedelemben a szokásos versenyfeltételek betartásának lehetővé tételéhez szükségesek,
úgyszintén alkalmazni kell.

A Tanács a Bizottság javaslata alapján elfogadja azokat az európai rendeleteket vagy határozatokat,
amelyek meghatározzák ezen területekre vonatkozóan az első és a második albekezdésben említett
rendelkezések alkalmazásának feltételeit.

9. cikk

Az uniós jog nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Csatorna-szigetek és a Man-sziget lakóit az
Egyesült Királyságban megilletik. Ugyanakkor ezek a személyek nem részesülnek a személyek és
szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó uniós jog rendelkezései által nyújtott előnyökben.

10. cikk

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésnek azokat a rendelkezéseit, amelyek az
említett szerződés 196. cikke szerinti személyekre és vállalkozásokra alkalmazandók, ezen
személyekre és vállalkozásokra a 8. cikkben említett területeken való letelepedésük esetében
alkalmazni kell.

11. cikk

A 8. cikkben említett területek hatóságainak az Unió minden természetes és jogi személye
tekintetében azonos bánásmódot kell alkalmazniuk.

12. cikk

Amennyiben az e szakaszban meghatározott szabályozás alkalmazása során az Unió és a 8. cikkben
említett területek közötti kapcsolatokban bármely részről nehézségek merülnek fel, a Bizottság
haladéktalanul megteszi az általa szükségesnek ítélt védintézkedésekre vonatkozó javaslatait a
Tanácsnak, megjelölve azok feltételeit és alkalmazásuk körülményeit.

A Tanács egy hónapon belül elfogadja a megfelelő európai rendeleteket vagy határozatokat.
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13. cikk

E szakasz alkalmazásában a Csatorna-szigetek, illetve a Man-sziget lakója minden olyan brit
állampolgár, aki az állampolgársággal annak folytán rendelkezik, hogy ő, vagy valamelyik szülője,
vagy nagyszülője az adott szigeten született, vagy ott örökbe fogadták, honosították, illetve
anyakönyvezték; e tekintetben azonban az a személy, aki, vagy akinek a szülője, vagy nagyszülője az
Egyesült Királyságban született, ott örökbe fogadták, honosították, illetve anyakönyvezték, nem
tekinthető a Csatorna-szigetek, illetve a Man-sziget lakójának. Ugyanúgy nem tekinthető a Csatorna-
szigetek, illetve a Man-sziget lakójának, ha bármikor öt évig szokásos lakóhelye az Egyesült
Királyságban volt.

Az e személyek azonosításához szükséges közigazgatási rendelkezésekről a Bizottságot tájékoztatni
kell.

4. SZAKASZ

Az Írországban történő iparosítási és gazdaságfejlesztési politika végrehajtására vonatkozó
rendelkezések

14. cikk

A tagállamok tudomásul veszik, hogy az ír kormány olyan iparosítási és gazdaságfejlesztési politika
végrehajtását vállalta, amelynek célja az írországi életszínvonal felzárkóztatása más európai nemzetek
életszínvonalához, valamint a fejlettségi szintek regionális különbségeinek kiküszöbölésével
egyidejűleg az alulfoglalkoztatottság felszámolása.

A tagállamok elismerik, hogy közös érdekük e politika céljainak megvalósítása és megállapodnak
abban, hogy e célból ajánlják, hogy az intézmények az Alkotmányban megállapított minden eszközt
és eljárást vegyenek igénybe, különösen az Unió céljainak megvalósítására szánt uniós források
megfelelő hasznosításával.

A tagállamok különösen elismerik azt, hogy az Alkotmány III-167. és III-168. cikkének alkalmazása
során a gazdasági növekedést és a lakosság életszínvonalának emelését célként figyelembe kell venni.

5. SZAKASZ

Rendelkezések a Dániával az atomenergia területén történő információcseréről

15. cikk

(1) 1973. január 1-jétől Dánia rendelkezésére kell bocsátani a tagállamokkal, magánszemélyekkel és
vállalkozásokkal az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 13. cikke szerint közölt
ismereteket, amely az említett cikkben megállapított feltételek mellett gondoskodik az ilyen ismeretek
korlátozott terjesztéséről saját területén.
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(2) 1973. január 1-jétől Dánia a (3) bekezdésben meghatározott ágazatokra vonatkozóan azonos
mennyiségű ismeretet bocsát az Európai Atomenergia-közösség rendelkezésére. Ezeket az ismereteket
a Bizottságnak megküldött dokumentumban kell részletesen közölni. A Bizottság ezen ismereteket az
Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 13. cikkében megállapított feltételek szerint
közli a közösségi vállalkozásokkal.

(3) Dánia a következő ágazatokra vonatkozóan bocsát ismereteket a Közösség rendelkezésére:

a) szervesfolyadék-hűtésű nehézvizes reaktor;

b) DT-350, DK-400 nyomott tartályos nehézvizes reaktor;

c) nagy hőmérsékletű gázkör;

d) műszerezettségi rendszer és speciális elektronikus berendezések;

e) megbízhatóság;

f) reaktorfizika, reaktordinamika és hőcsere;

g) anyagok és berendezés reaktoron belüli vizsgálata.

(4) Dánia vállalja, hogy az Európai Atomenergia-közösséget további ismeretekkel látja el az általa
elkészítendő jelentések kiegészítéseként, különösen az Európai Atomenergia-közösségből vagy a
tagállamokból érkező szakembereknek a Risö-központban tett látogatásai alkalmával, az egyes
esetekre közös megegyezéssel meghatározandó feltételek mellett.

16. cikk

(1) Azokban az ágazatokban, amelyekben Dánia ismereteket bocsát az Európai Atomenergia-
közösség rendelkezésére, az illetékes hatóságok kérelem alapján, kereskedelmi feltételek mellett
licenciát adnak a Közösség tagállamainak, magánszemélyeinek és vállalkozásainak, amennyiben e
hatóságok kizárólagos jogokkal rendelkeznek a tagállamokban bejelentett szabadalmakra, és ameny-
nyiben semmilyen, harmadik személyekkel szemben fennálló kötelezettségük nincs a szabadalmi
jogokkal kapcsolatos kizárólagos vagy részben kizárólagos licencia adására vagy a licenciaadás
felajánlására.

(2) Ha már sor került egy kizárólagos vagy részben kizárólagos licencia átadására, Dánia ösztönzi és
elősegíti, hogy az ilyen licencia jogosultjai kereskedelmi feltételek alapján allicenciát adjanak a
Közösség tagállamai, magánszemélyei és vállalkozásai részére.

Az ilyen kizárólagos vagy részben kizárólagos licenciákat a szokásos kereskedelmi feltételeknek
megfelelően kell megadni.
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6. SZAKASZ

Rendelkezések az Írországgal az atomenergia területén történő információcseréről

17. cikk

(1) 1973. január 1-jétől Írország rendelkezésére kell bocsátani a tagállamokkal, magánszemélyekkel
és vállalkozásokkal az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 13. cikke szerint közölt
ismereteket, amely az említett cikkben megállapított feltételek mellett gondoskodik az ilyen ismeretek
korlátozott terjesztéséről saját területén.

(2) 1973. január 1-jétől Írország az Európai Atomenergia-közösség rendelkezésére bocsátja az
Írországban az atomenergia területén felhalmozott, korlátozott terjesztésre szánt ismereteket, a
tisztán kereskedelmi alkalmazások kivételével. A Bizottság ezeket az ismereteket az Európai
Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 13. cikkében megállapított feltételek szerint közli a
közösségi vállalkozásokkal.

(3) Az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett ismeretek főként egy teljesítményreaktor fejlesztésére
vonatkozó tanulmányokra, valamint a radioizotópokkal és azok gyógyászati alkalmazásával, így
többek között a sugárvédelem problémáival kapcsolatos munkákra vonatkoznak.

18. cikk

(1) Azokban az ágazatokban, amelyekben Írország ismereteket bocsát az Európai Atomenergia-
közösség rendelkezésére, az illetékes hatóságok kérelem alapján, kereskedelmi feltételek mellett
licenciát adnak a Közösség tagállamainak, magánszemélyeinek és vállalkozásainak, amennyiben e
hatóságok kizárólagos jogokkal rendelkeznek a tagállamokban bejelentett szabadalmakra, és ameny-
nyiben semmilyen, harmadik személyekkel szemben fennálló kötelezettségük nincs a szabadalmi
jogokkal kapcsolatos kizárólagos vagy részben kizárólagos licencia adására vagy a licenciaadás
felajánlására.

(2) Amennyiben már sor került egy kizárólagos vagy részben kizárólagos licencia megadására,
Írország ösztönzi és elősegíti, hogy az ilyen licencia jogosultjai kereskedelmi feltételek alapján
allicenciát adjanak a Közösség tagállamai, magánszemélyei és vállalkozásai részére.

Az ilyen kizárólagos vagy részben kizárólagos licenciákat a szokásos kereskedelmi feltételeknek
megfelelően kell megadni.

7. SZAKASZ

Rendelkezések az Egyesült Királysággal az atomenergia területén történő információcseréről

19. cikk

(1) 1973. január 1-jétől az Egyesült Királyság rendelkezésére kell bocsátani a tagállamokkal,
magánszemélyekkel és vállalkozásokkal az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés
13. cikke szerint közölt ismereteket, amely az említett cikkben megállapított feltételek mellett
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gondoskodik az ilyen ismeretek korlátozott terjesztéséről saját területén.

(2) Az Egyesült Királyság 1973. január 1-jétől a Dán Királyság, Írország, Nagy-Britannia és Észak-
Írország Egyesült Királysága csatlakozási feltételeiről szóló okmány 28. jegyzőkönyvének
mellékletében foglalt jegyzékben (1) felsorolt ágazatokat érintő, azonos mennyiségű ismeretet bocsát
az Európai Atomenergia-közösség rendelkezésére. Ezeket az ismereteket a Bizottságnak megküldött
dokumentumban kell részletesen közölni. A Bizottság ezen ismereteket az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződés 13. cikkében megállapított feltételek szerint közli a közösségi
vállalkozásokkal.

(3) Tekintettel az Európai Atomenergia-közösség bizonyos ágazatok iránti fokozottabb érdeklődé-
sére, az Egyesült Királyság külön hangsúlyt fektet az ismeretek továbbítására a következő
ágazatokban:

a) gyorsreaktor kutatása és fejlesztése (a biztonságot is beleértve);

b) alapkutatás (reaktortípusokra alkalmazva);

c) reaktorbiztonság (gyorsreaktorok kivételével);

d) kohászat, acél, cirkónium-ötvözetek és beton;

e) szerkezeti anyagok összeegyeztethetősége;

f) kísérleti üzemanyag-előállítás;

g) termo-hidrodinamika;

h) műszerezettség.

20. cikk

(1) Azokon a területeken, amelyeken az Egyesült Királyság ismereteket bocsát az Európai
Atomenergia-közösség rendelkezésére, az illetékes hatóságok kérelem alapján, kereskedelmi feltételek
mellett licenciát adnak a Közösség tagállamainak, magánszemélyeinek és vállalkozásainak, ameny-
nyiben e hatóságok kizárólagos jogokkal rendelkeznek a Közösség tagállamaiban bejelentett
szabadalmakra, és amennyiben semmilyen, harmadik személyekkel szemben fennálló kötelezettségük
nincs a szabadalmi jogokkal kapcsolatos kizárólagos vagy részben kizárólagos licencia adására vagy a
licenciaadás felajánlására.
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(2) Amennyiben már sor került egy kizárólagos vagy részben kizárólagos licencia megadására, az
Egyesült Királyság ösztönzi és elősegíti, hogy az ilyen licencia jogosultjai kereskedelmi feltételek
alapján allicenciát adjanak a Közösség tagállamai, magánszemélyei és vállalkozásai részére.

Az ilyen kizárólagos vagy részben kizárólagos licenciákat a szokásos kereskedelmi feltételeknek
megfelelően kell megadni.

III. CÍM

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG CSATLAKOZÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNYBÓL ÁTVETT RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

Egyes áruknak a behozatali vámok alól
a Görögország általi mentesítésére vonatkozó rendelkezések

21. cikk

Az Alkotmány III-151. cikke nem akadályozza a Görög Köztársaságot abban, hogy fenntartsa az
1979. január 1-je előtt a következők alapján megtett mentességi intézkedéseket:

a) 4171/61 törvény (Általános intézkedések az ország gazdasági fejlődésének előmozdításáról),

b) 2687/53 törvényerejű rendelet (Külföldi tőke beruházása és védelme),

c) 289/76 törvény (Ösztönzők a határ menti régiók fejlődésének előmozdítása és az összes
kapcsolódó kérdés kezelése céljából),

a Görög Köztársaság által az ezen intézkedések kedvezményezettjeivel kötött megállapodások
lejártáig.

2. SZAKASZ

Az adózásra vonatkozó rendelkezések

22. cikk

A Görög Köztársaság csatlakozásának feltételeiről szóló okmány VIII. mellékletének II. 2
pontjában (1) felsorolt jogi aktusokat a Görög Köztársaságra az említett mellékletben meghatározott
feltételekkel kell alkalmazni, a 9. és a 18. b) pontokra vonatkozó utalások kivételével.
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3. SZAKASZ

A gyapotra vonatkozó rendelkezések

23. cikk

(1) Ez a szakasz a Kombinált Nómenklatúra 5201 00 vámtarifa alszáma alá tartozó, nem kártolt,
illetve nem fésült gyapotra vonatkozik.

(2) Az Unión belül be kell vezetni egy rendszert, amelynek célja különösen:

a) a gyapottermesztés támogatása az Unió olyan régióiban, ahol az a mezőgazdaság számára fontos,

b) a tisztességes jövedelem megszerzésének biztosítása a termelők számára,

c) a kínálat és forgalomba hozatal szintjén megvalósított szerkezeti fejlesztések révén a piac
stabilizálása.

(3) A (2) bekezdésben említett rendszer termelési támogatás biztosítását foglalja magában.

(4) Annak érdekében, hogy a gyapottermesztők koncentrálhassák a kínálatot, és a termelést a piaci
követelményekhez igazíthassák, termelői csoportok vagy az ilyen csoportok szövetségeinek
létrehozását ösztönző rendszert kell bevezetni.

E rendszer gondoskodik a támogatások nyújtásáról azzal a céllal, hogy ösztönözze a termelői
csoportok létrehozását és elősegítse működésüket.

Csak azok a csoportok részesülhetnek ebből a rendszerből, amelyek:

a) a termelők saját kezdeményezésére jönnek létre,

b) megfelelő garanciát nyújtanak intézkedéseik időtartamát és hatékonyságát illetően,

c) az érintett tagállam által elismertek.

(5) Az Unió harmadik országokkal kialakított kereskedelmi rendszerére a támogatási rendszer nem
gyakorol hatást. E tekintetben különösen nem alkalmazhatók importkorlátozó intézkedések.

(6) Az e szakasz alapján bevezetett rendszer szükséges kiigazításait a Tanács által elfogadott európai
törvény állapítja meg.

A Tanács a Bizottság javaslata alapján elfogadja azokat az európai rendeleteket és határozatokat,
amelyek megállapítják az e szakasz rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges általános
szabályokat.

A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően határoz.
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4. SZAKASZ

Görögország gazdasági és ipari fejlődésére vonatkozó rendelkezések

24. cikk

A tagállamok tudomásul veszik, hogy a Görög Köztársaság kormánya elkötelezte magát egy olyan
iparosítási és gazdaságfejlesztési politika megvalósítása mellett, amelynek célja a görögországi
életszínvonal felzárkóztatása más európai nemzetek életszínvonalához, valamint a fejlettségi szintek
regionális különbségeinek kiküszöbölésével egyidejűleg az alulfoglalkoztatottság felszámolása.

A tagállamok elismerik, hogy közös érdekük e politika céljainak megvalósítása.

E célból az intézmények – különösen az Unió céljainak megvalósítására szánt források megfelelő
felhasználásával – az Alkotmányban megállapított minden eszközt és eljárást igénybe vesznek.

Az Alkotmány III-167. és III-168. cikkének alkalmazása során különösen figyelembe kell venni a
gazdasági növekedésre és a lakosság életszínvonalának emelésére vonatkozó célkitűzéseket.

5. SZAKASZ

Rendelkezések a Görögországgal az atomenergia területén történő információcseréről

25. cikk

(1) 1981. január 1-jétől a Görög Köztársaság rendelkezésére kell bocsátani a tagállamokkal,
magánszemélyekkel és vállalkozásokkal az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés
13. cikke szerint közölt ismereteket, amely az említett cikkben megállapított feltételek mellett
gondoskodik ezen ismeretek korlátozott terjesztéséről saját területén.

(2) 1981. január 1-jétől a Görög Köztársaság az Európai Atomenergia-közösség rendelkezésére
bocsátja a Görögországban az atomenergia területén felhalmozott, korlátozott terjesztésre szánt
ismereteket, a tisztán kereskedelmi alkalmazás kivételével. A Bizottság ezen ismereteket az Európai
Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 13. cikkében megállapított feltételek szerint közli a
közösségi vállalkozásokkal.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett ismeretek elsősorban a következőkre vonatkoznak:

a) radioizotópok alkalmazására vonatkozó vizsgálatok a következő területeken: orvostudomány,
mezőgazdaság, rovartan és környezetvédelem,

b) a nukleáris technológia alkalmazása az archeometriában,

c) elektronikus orvostechnikai készülékek fejlesztése,

d) radioaktív ércek kutatásának fejlesztési módszerei.
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26. cikk

(1) Azokban az ágazatokban, amelyekben a Görög Köztársaság ismereteket bocsát az Európai
Atomenergia-közösség rendelkezésére, az illetékes hatóságok kérelem alapján, kereskedelmi feltételek
mellett, licenciát adnak a Közösség tagállamainak, magánszemélyeinek és vállalkozásainak, ameny-
nyiben e hatóságok kizárólagos jogokkal rendelkeznek a Közösség tagállamaiban bejelentett
szabadalmakra, és amennyiben semmilyen, harmadikszemélyekkel szemben fennálló kötelezettségük
nincs a szabadalmi jogokkal kapcsolatos kizárólagos vagy részben kizárólagos licencia adására vagy a
licenciaadás felajánlására.

(2) Amennyiben már sor került egy kizárólagos vagy részben kizárólagos licencia megadására, a
Görög Köztársaság ösztönzi és elősegíti, hogy az ilyen licencia jogosultjai kereskedelmi feltételek
alapján allicenciát adjanak az Európai Atomenergia-közösség tagállamai, magánszemélyei és
vállalkozásai részére.

Az ilyen kizárólagos vagy részben kizárólagos licenciákat a szokásos kereskedelmi feltételeknek
megfelelően kell megadni.

IV. CÍM

A SPANYOL KIRÁLYSAG ÉS A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ
OKMÁNYBÓL ÁTVETT RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

Pénzügyi rendelkezések

27. cikk

A hozzáadottérték-adóból származó saját források kiszámítása és ellenőrzése során úgy kell eljárni,
mintha a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – a közös
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás – szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK
hatodik tanácsi irányelv területi hatálya a Kanári-szigetekre, valamint Ceutára és Melillára is
kiterjedne.

2. SZAKASZ

A szabadalmakra vonatkozó rendelkezések

28. cikk

A bizonyítási teherre vonatkozó spanyol nemzeti törvény, amelyet a Spanyol Királyság és a Portugál
Köztársaság csatlakozási feltételeiről szóló okmány 8. jegyzőkönyvének (2) bekezdésével össz-
hangban fogadtak el, nem alkalmazandó, amennyiben bitorlás miatt a felperes szabadalmazott
eljárásának eredményeként előállítottal azonos termék előállítására vonatkozó másik eljárási
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szabadalom jogosultja ellen indítanak eljárást, ha a másik szabadalmat 1986. január 1-jét megelőzően
adták meg.

Azokban az esetekben, amelyekben a bizonyítási teher átszállása nem alkalmazandó, a Spanyol
Királyság továbbra is a szabadalmastól követeli meg a szabadalombitorlás bizonyítását. Minden ilyen
esetben a Spanyol Királyság az „előzetes bizonyítási eljárás” néven ismert bírósági eljárást alkalmazza.

A „előzetes bizonyítási eljárás” olyan, az első és a második albekezdésben említett rendszer részét
képező eljárás, amelyben a szabadalombitorlásért keresetindításra jogosult bármely személy a
kérelmére megadott bírósági végzés megszerzését követően elkészíttetheti az állítólagos szaba-
dalombitorló helyiségeiben a kérdéses eljárás részletes leírását, szakértők által segített bírósági
végrehajtóval, nevezetesen a műszaki dokumentumok fénymásolásával, tényleges lefoglalással vagy
anélkül. E bírósági végzés elrendelheti egy olyan biztosíték megfizetését, amelynek célja az „előzetes
bizonyítási eljárás” által az állítólagos jogbitorlónak okozott károk megtérítése.

29. cikk

A bizonyítási teherre vonatkozó portugál nemzeti törvény, amelyet a Spanyol Királyság és a Portugál
Köztársaság csatlakozási feltételeiről szóló okmány 19. jegyzőkönyvének (2) bekezdésével össz-
hangban fogadtak el, nem alkalmazandó, amennyiben bitorlás miatt a felperes szabadalmazott
eljárásának eredményeként előállítottal azonos termék előállítására vonatkozó másik eljárási
szabadalom jogosultja ellen indítanak eljárást, ha a másik szabadalmat 1986. január 1-jét
megelőzően adták meg.

Azokban az esetekben, amelyekben a bizonyítási teher átszállása nem alkalmazandó, a Portugál
Köztársaság továbbra is a szabadalmastól követeli meg a szabadalombitorlás bizonyítását. Minden
ilyen esetben a Portugál Köztársaság az „előzetes bizonyítási eljárás” néven ismert bírósági eljárást
alkalmazza.

Az „előzetes bizonyítási eljárás” olyan, az első és a második albekezdésben említett rendszer részét
képező eljárás, amelyben a szabadalombitorlásért keresetindításra jogosult bármely személy a
kérelmére megadott bírósági végzés megszerzését követően elkészíttetheti az állítólagos szaba-
dalombitorló helyiségeiben a kérdéses eljárás részletes leírását, szakértők által segített bírósági
végrehajtóval, nevezetesen a műszaki dokumentumok fénymásolásával, tényleges lefoglalással vagy
anélkül. E bírósági végzés elrendelheti egy olyan biztosíték megfizetését, amelynek célja az „előzetes
bizonyítási eljárás” által az állítólagos jogbitorlónak okozott károk megtérítése.

3. SZAKASZ

Az Unió által harmadik országokkal kötött halászati megállapodások keretében előírt
kiegészítő kötelezettségekre vonatkozó mechanizmussal kapcsolatos rendelkezések

30. cikk

(1) Az Unió által harmadik országokkal kötött halászati megállapodások szerinti kötelezettségek
keretében külön rendszer jön létre a valamelyik tagállam lobogója alatt közlekedő hajók által a
szóban forgó harmadik ország felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken végzett
halászati tevékenységek kiegészítéseképpen végzett műveletek végrehajtására.
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(2) Azok a műveletek, amelyek a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételek és korlátozások
mellett a halászati tevékenységek kiegészítéseképpen előfordulhatnak, a következők:

a) valamely tagállam lobogója alatt közlekedő hajó által halászati megállapodás révén végzett
halászati tevékenységek során az érintett harmadik ország vizein fogott halászati termékek
feldolgozása az említett harmadik ország területén, az ilyen termékeknek az uniós piacon a közös
vámtarifa 03 árucsoportjába tartozó vámtarifaszámok alatt történő forgalomba hozatala céljából,

b) valamely tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetére az ilyen halászati megállapodás
értelmében meghatározott tevékenységek keretében a közös vámtarifa 03 árucsoportjába tartozó
halászati termékek rakodása vagy átrakodása, azoknak az uniós piacon való forgalomba hozatal
érdekében történő szállítása és esetleges feldolgozása céljából.

(3) A (2) bekezdésben említett műveletek tárgyát képező termékek Unióba érkező behozatalát a
közös vámtarifában szereplő vámok részleges vagy teljes felfüggesztésének függvényében vagy
különleges díjrendszer hatálya alatt, a szóban forgó megállapodásokban és az azokhoz kapcsolódó
részletes szabályokban foglalt halászati lehetőségek mennyiségére vonatkozólag évente rögzített
feltételek mellett és az azokat kiegészítő határokon belül lehet végezni.

(4) E rendszer alkalmazásának általános szabályait, különösen pedig az érintett mennyiségek
rögzítésének és felosztásának kritériumait európai törvény vagy kerettörvény határozza meg.

E rendszer részletes végrehajtási szabályait és az érintett mennyiségeket a 104/2000/EK rendelet
37. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

4. SZAKASZ

Ceutára és Melillára vonatkozó rendelkezések

1. alszakasz

Általános rendelkezések

31. cikk

(1) Az Alkotmányt és az intézmények jogi aktusait – a (2) és a (3) bekezdésben említett eltérésekre,
valamint e szakasz egyéb rendelkezéseire is figyelemmel – Ceutára és Melillára is alkalmazni kell.

(2) Azokat a feltételeket, amelyek mellett az Alkotmánynak az áruk szabad mozgására vonatkozó
rendelkezéseit, valamint az intézmények vámjoggal és kereskedelempolitikával összefüggő jogi
aktusait alkalmazni kell Ceutára és Melillára, e szakasz 3. alszakasza állapítja meg.

(3) A 32. cikk különös rendelkezéseinek sérelme nélkül, az intézményeknek a közös agrárpolitikára
és a közös halászati politikára vonatkozó jogi aktusai nem alkalmazhatók Ceutára vagy Melillára.
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(4) A Spanyol Királyság kérésére a Tanács által elfogadott európai törvény vagy kerettörvény:

a) bevonhatja Ceutát és Melillát az Unió vámterületébe;

b) meghatározhatja azokat a megfelelő intézkedéseket, amelyek célja az uniós joghatályos
rendelkezéseinek Ceutára és Melillára történő kiterjesztése.

A saját kezdeményezésére vagy valamelyik tagállam kérelmére eljáró Bizottság javaslata alapján a
Tanács európai törvényt vagy kerettörvényt fogadhat el, amely a Ceutára és Melillára vonatkozó
rendelkezéseket – amennyiben szükséges – kiigazítja.

A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag határoz.

2. alszakasz

A közös halászati politikára vonatkozó rendelkezések

32. cikk

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel és a 3. alszakasz sérelme nélkül, a közös halászati politika nem
alkalmazandó Ceutára vagy Melillára.

(2) A Tanács a Bizottság javaslata alapján elfogadja azokat az európai törvényeket, kerettörvényeket
vagy határozatokat, amelyek:

a) meghatározzák Ceuta és Melilla érdekében elfogadható strukturális intézkedéseket;

b) meghatározzák azokat az eljárásokat, amelyek segítségével figyelembe vehető Ceuta és Melilla
érdekeinek összessége vagy egy része akkor, amikor a Tanács – esetről esetre – jogi aktusokat
fogad el az Unió által a halászati megállapodások folytatására, illetve megkötésére irányuló
tárgyalások céljából, és amelyek segítségével figyelembe vehetők Ceuta és Melilla sajátos érdekei
olyan, halászatra vonatkozó nemzetközi egyezmények keretében, amelyekben az Unió szerződő
fél.

(3) A Tanács a Bizottság javaslata alapján elfogadja azokat az európai törvényeket, kerettörvényeket
vagy határozatokat, amelyek szükség szerint meghatározzák az egyes halászati övezetekhez, valamint
azok erőforrásaihoz való kölcsönös hozzáférés lehetőségeit és feltételeit. A Tanács egyhangúlag
határoz.

(4) A (2) és (3) bekezdésben említett európai törvényeket és kerettörvényeket az Európai
Parlamenttel folytatott konzultációt követően kell elfogadni.

3. alszakasz

Az áruk szabad mozgására, a vámjogra és kereskedelempolitikára vonatkozó rendelkezések

33. cikk

(1) A Ceutáról és Melilláról származó termékek, valamint harmadik országokból érkező, Ceutára és
Melillára a rájuk ott alkalmazandó szabályozás szerint behozott termékek az Unió vámterületén belül
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történő szabad forgalomba bocsátásuk idején nem tekintendők olyan árunak, amely az Alkotmány
III-151. cikke (1), (2) és (3) bekezdése feltételeinek megfelel.

(2) Az Unió vámterülete nem foglalja magában Ceutát és Melillát.

(3) Ha ez az alszakasz másképp nem rendelkezik, az intézmények külkereskedelmi vámszabá-
lyozással kapcsolatos jogi aktusai ugyanolyan feltételek mellett alkalmazandók egyrészt az Unió
vámterülete, másrészt Ceuta és Melilla közötti kereskedelemre.

(4) Ha ez az alszakasz másképp nem rendelkezik, az intézmények a közös kereskedelempolitikával
kapcsolatos, az áruk behozatalához vagy kiviteléhez közvetlenül kapcsolódó jogi aktusai, akár
önállóan, akár megállapodás útján hozzák őket, nem alkalmazandók Ceutára és Melillára.

(5) Ha e cím másképp nem rendelkezik, az Unió az Alkotmány I. mellékletébe tartozó termékek
esetében a Ceutával és Melillával folytatott kereskedelmére azokat az általános rendelkezéseket
alkalmazza, amelyeket külkereskedelmében alkalmaz.

34. cikk

A 35. cikkre is figyelemmel a Ceutáról és Melilláról származó termékek az Unió vámterületére
történő behozatalkor vámmentességben részesülnek.

35. cikk

(1) A közös vámtarifa 0301, 0302, 0303, 1604, 1605 vámtarifaszáma vagy 0511 91 és 2301 20
alszáma alá tartozó, Ceutáról vagy Melilláról származó halászati termékek a termék szerint az 1982,
1983 és 1984 során ténylegesen értékesített átlagos mennyiségek alapján kiszámított vámkontin-
genseken belül vámmentességet élveznek az Unió egész vámterületén.

Az Unió vámterületére e vámkontingensek keretében behozott termékek szabad forgalomba
bocsátása a piacok közös szervezése által – különösen a referenciaárakra vonatkozóan –

meghatározott szabályok betartásától függ.

(2) A Tanács a Bizottság javaslata alapján minden évben az (1) bekezdésben megállapított részletes
szabályoknak megfelelően európai rendeleteket vagy határozatokat fogad el a vámkontingensek
megnyitására és kiosztására.

36. cikk

(1) Amennyiben a 34. cikk alkalmazása a Ceutáról vagy Melilláról származó bizonyos termékek
behozatalának olyan jelentős növekedéséhez vezethet, ami az uniós termelőket sértheti, a Tanács a
Bizottság javaslata alapján európai rendeleteket vagy határozatokat fogadhat el, amelyek e
termékeknek az Unió vámterületére történő bejutását különleges feltételekhez köthetik.

(2) Amennyiben amiatt, hogy a közös kereskedelempolitikát és a közös vámtarifát nem
alkalmazzák a nyersanyagok vagy köztes termékek Ceutára és Melillára irányuló behozatalára,
valamely Ceutáról és Melilláról származó termék behozatala egy vagy több tagállamban folytatott
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termelői tevékenység súlyos sérelmét okozza vagy okozhatja, a Bizottság valamely tagállam kérelmére
vagy saját kezdeményezésére meghozhatja a megfelelő intézkedéseket.

37. cikk

A Ceutára és Melillára történő behozatalkor az Unió vámterületéről származó termékek
mentességben részesülnek a vámok és az azokkal azonos hatású díjak alól.

38. cikk

A harmadik országból Ceutára és Melillára érkező áruk behozatalára vonatkozó vámok és azokkal
azonos hatású díjak, illetve kereskedelmi szabályozás nem lehet kevésbé kedvező, mint az, amelyet az
Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai vagy kedvezményes szabályozásai értelmében e harmadik
országgal szemben alkalmaz, feltéve, hogy ugyanaz a harmadik ország Ceutáról és Melilláról
származó behozatalra ugyanazt az elbánást alkalmazza, mint amelyet az Uniónak nyújt. Az ilyen
harmadik országból Ceutára és Melillára érkező áruk tekintetében a behozatalra alkalmazott
szabályozás azonban nem lehet kedvezőbb, mint az Unió vámterületéről származó termékek
behozatala tekintetében alkalmazott szabályozás.

39. cikk

A Tanács a Bizottság javaslata alapján elfogadja az ezen alszakasz alkalmazására vonatkozó európai
rendeleteket vagy határozatokat, és különösen a 34., 35. és 37. cikkben említett, kereskedelemre
alkalmazandó származási szabályokat, beleértve a származó termékek azonosításával és a származás-
ellenőrzéssel összefüggő rendelkezéseket.

A szabályok különösen a termékek megjelölésére és/vagy címkézésére, a hajók lajstromozásának
feltételeire, a halászati termékek tekintetében a vegyes származás szabályának alkalmazására
vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a termékek származásának megállapítását lehetővé tévőrendel-
kezéseket tartalmaznak.

5. SZAKASZ

Spanyolország regionális fejlődésére vonatkozó rendelkezések

40. cikk

A tagállamok tudomásul veszik azt a tényt, hogy a spanyol kormány elkötelezte magát egy olyan
regionális fejlesztési politika megvalósítása mellett, amelynek célja többek között a gazdasági
növekedés ösztönzése Spanyolország kevésbé fejlett régióiban és térségeiben.

A tagállamok elismerik, hogy közös érdekük e politika céljainak megvalósítása.

A tagállamok egyetértenek abban, hogy a spanyol kormány támogatása érdekében ajánlást tesznek az
intézményeknek, hogy az Unió fent említett célkitűzéseinek megvalósítása érdekében azok vegyék
igénybe az Alkotmányban meghatározott valamennyi eszközt és eljárást, különösen azáltal, hogy
megfelelő módon hasznosítják ez utóbbi cél megvalósítására rendelkezésre álló uniós forrásokat;
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A tagállamok különösen elismerik azt, hogy az Alkotmány III-167. és III-168. cikkének alkalmazása
során figyelembe kell venni a gazdasági növekedésre és a Spanyolország kevésbé fejlett régióiban és
térségeiben élő emberek életszínvonalának emelésére vonatkozó célkitűzéseket.

6. SZAKASZ

Portugália gazdasági és ipari fejlődésére vonatkozó rendelkezések

41. cikk

A tagállamok tudomásul veszik, hogy a portugál kormány olyan iparosítási és gazdaságfejlesztési
politika végrehajtását vállalta, amelynek célja a portugál életszínvonal felzárkóztatása más európai
nemzetek életszínvonalához, valamint a fejlettségi szintek regionális különbségeinek kiküszöbölé-
sével egyidejűleg az alulfoglalkoztatottság felszámolása.

A tagállamok elismerik, hogy közös érdekük e politika céljainak megvalósítása.

A tagállamok egyetértenek abban, hogy ennek érdekében ajánlást tesznek az intézményeknek, hogy
azok az Alkotmányban megállapított valamennyi eszközt és eljárást vegyék igénybe, különösen
azáltal, hogy megfelelő módon hasznosítják ez utóbbi cél megvalósítására szolgáló uniós forrásokat.

A tagállamok különösen elismerik azt, hogy az Alkotmány III-167. és III-168. cikkének alkalmazása
során figyelembe kell venni a gazdasági növekedésre és a lakosság életszínvonalának emelésére
vonatkozó célkitűzéseket.

7. SZAKASZ

Rendelkezések a Spanyol Királysággal az atomenergia területén történő információcseréről

42. cikk

(1) 1986. január 1-jétől a Spanyol Királyság rendelkezésére kell bocsátani a tagállamokkal,
magánszemélyekkel és vállalkozásokkal az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 13.
cikkének megfelelően közölt ismereteket, amely az említett cikkben megállapított feltételek mellett
gondoskodik az ilyen információ korlátozott terjesztéséről saját területén.

(2) 1986. január 1-jétől a Spanyol Királyság az Európai Atomenergia-közösség rendelkezésére
bocsátja a Spanyolországban az atomenergia területén felhalmozott, korlátozott terjesztésre szánt
ismereteket, a tisztán kereskedelmi alkalmazások kivételével. A Bizottság ezen ismereteket az Európai
Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 13. cikkében megállapított feltételek szerint közli a
közösségi vállalkozásokkal.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett ismeretek elsősorban a következőkre vonatkoznak:

a) atomfizika (nagy és kis energiák),

b) sugárvédelem,
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c) izotópok alkalmazása, különös tekintettel a stabil izotópokra,

d) kutatási célokat szolgáló reaktorok és ahhoz szükséges üzemanyagok,

e) az üzemanyagciklus területén folytatott kutatások (pontosabban a gyenge minőségű urániumérc
kitermelése és feldolgozása; erőművi reaktorok fűtőelemeinek optimalizálása).

43. cikk

(1) Azokban az ágazatokban, ahol a Spanyol Királyság ismereteket bocsát az Európai Atomenergia-
közösség rendelkezésére, az illetékes hatóságok kérelem alapján kereskedelmi feltételek mellett
licenciát adnak a Közösség tagállamainak, magánszemélyeinek és vállalkozásainak, amennyiben e
hatóságok kizárólagos jogokkal rendelkeznek a tagállamokban bejelentett szabadalmakra, és ameny-
nyiben semmilyen, harmadik személyekkel szemben fennálló kötelezettségük nincs a szabadalmi
jogokkal kapcsolatos kizárólagos vagy részben kizárólagos licencia adására vagy a licenciaadás
felajánlására.

(2) Amennyiben már sor került egy kizárólagos vagy részben kizárólagos licencia megadására, a
Spanyol Királyság ösztönzi és elősegíti, hogy az ilyen licencia jogosultjai kereskedelmi feltételek
alapján allicenciát adjanak a Közösség tagállamai, magánszemélyei és vállalkozásai részére.

Az ilyen kizárólagos vagy részben kizárólagos licenciákat a szokásos kereskedelmi feltételeknek
megfelelően kell megadni.

8. SZAKASZ

Rendelkezések a Portugál Köztársasággal az atomenergia területén történő
információcseréről

44. cikk

(1) 1986. január 1-jétől a Portugál Köztársaság rendelkezésére bocsátják az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződés 13. cikkének megfelelően a tagállamokkal, magánszemélyekkel és
vállalkozásokkal közölt ismereteket, amely az e cikkben megállapított feltételek mellett gondoskodik
ezen ismeretek korlátozott terjesztéséről saját területén.

(2) 1986. január 1-jétől a Portugál Köztársaság az Európai Atomenergia-közösség rendelkezésére
bocsátja a Portugáliában az atomenergia területén felhalmozott, korlátozott terjesztésre szánt
ismereteket, a tisztán kereskedelmi alkalmazások kivételével. A Bizottság ezen ismereteket az Európai
Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 13. cikkében megállapított feltételek szerint közli a
közösségi vállalkozásokkal.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett ismeretek elsősorban a következőkre vonatkoznak:

a) reaktordinamika,

b) sugárvédelem,
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c) nukleáris méréstechnológiák alkalmazása (az ipar, a mezőgazdaság, a régészet és a geológia
területén),

d) atomfizika (keresztmetszetek hatékony mérése, csőfektetési technikák),

e) uránium kohászati kitermelése.

45. cikk

(1) Azokban az ágazatokban, ahol a Portugál Köztársaság ismereteket bocsát az Európai
Atomenergia-közösség rendelkezésére, az illetékes hatóságok kérelem, alapján kereskedelmi feltételek
mellett licenciát adnak a Közösség tagállamainak, magánszemélyeinek és vállalkozásainak, ameny-
nyiben e hatóságok kizárólagos jogokkal rendelkeznek a tagállamokban bejelentett szabadalmakra, és
amennyiben semmilyen, harmadik személyekkel szemben fennálló kötelezettségük nincs a
szabadalmi jogokkal kapcsolatos kizárólagos vagy részben kizárólagos licencia adására vagy a
licenciaadás felajánlására.

(2) Amennyiben már sor került egy kizárólagos vagy részben kizárólagos licencia megadására, a
Portugál Köztársaság ösztönzi és elősegíti, hogy az ilyen licencia jogosultjai kereskedelmi feltételek
alapján allicenciákat adjanak a Közösség tagállamai, magánszemélyei és vállalkozásai részére.

Az ilyen kizárólagos vagy részben kizárólagos licenciákat a szokásos kereskedelmi feltételeknek
megfelelően kell megadni.

V. CÍM

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG, A FINN KÖZTÁRSASÁG ÉS A SVÉD KIRÁLYSÁG CSATLAKOZÁSÁRÓL
SZÓLÓ OKMÁNYBÓL ÁTVETT RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

Pénzügyi rendelkezések

46. cikk

A hozzáadottérték-adóból származó saját források számítása és ellenőrzése során úgy kell eljárni,
mintha az Åland-szigetek a forgalmi adókra vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról
szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv – közös hozzáadottértékadó-rendszer:
egységes adóalap-megállapítás – területi hatálya alá tartoznának.
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2. SZAKASZ

Mezőgazdaságra vonatkozó rendelkezések

47. cikk

Amennyiben a csatlakozásból eredő súlyos nehézségek a 48. cikk, valamint a meglévő uniós
előírások szerinti egyéb intézkedések teljes körű alkalmazása után is fennmaradnak, a Bizottság
európai határozatot fogadhat el, amelyben engedélyezheti Finnországnak, hogy nemzeti támogatá-
sokat nyújtson a termelőknek a közös agrárpolitika keretébe történő teljes integrációjuk elősegítése
érdekében.

48. cikk

(1) A Bizottság európai határozatot fogad el, amelyben engedélyezi Finnországnak és Svédor-
szágnak, hogy a mezőgazdasági tevékenység meghatározott régiókban való fennmaradásának
biztosítása érdekében hosszú távú nemzeti támogatásokat nyújtsanak. E régiók a 62. északi szélességi
foktól északra fekvő mezőgazdasági területeket foglalják magukban, továbbá egyes, az említett
szélességi foktól délre fekvő, az előbbiekkel határos olyan területeket, amelyek hasonló, a
mezőgazdasági termelést különösen megnehezítő éghajlati viszonyokkal rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben említett térségeket a Bizottság határozza meg, figyelembe véve különösen:

a) az alacsony népsűrűséget;

b) a mezőgazdasági művelés alatt álló földeknek az összterülethez viszonyított arányát;

c) az emberi fogyasztásra szánt szántóföldi növények termelésére használt földek arányát a
mezőgazdasági célra használt területen belül.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nemzeti támogatások a termelés olyan fizikai tényezőihez kötődhetnek,
mint a mezőgazdasági földterület hektárban mért nagysága, illetve a haszonállatok száma, figyelembe
véve a közös piacszervezésekben megállapított vonatkozó korlátokat, továbbá az egyes gazdaságok
hagyományos termelési szerkezetét, ugyanakkor:

a) nem kapcsolódhatnak a jövőbeli termeléshez;

b) és nem vezethetnek a termelés növekedéséhez, illetve a Bizottság által meghatározandó, 1995.
január 1-jét megelőző referencia-időszakban regisztrált össztámogatási szint emelkedéséhez.

Ezek a támogatások régiónként eltérők lehetnek.

Ezeket a támogatásokat különösen az alábbi célok elérése érdekében kell nyújtani:

a) az érintett térségek éghajlati viszonyaihoz természetesen alkalmazkodó hagyományos elsődleges
termelési és feldolgozási formák fenntartása;

b) a mezőgazdasági termékek előállítási, forgalmazási és feldolgozási struktúráinak fejlesztése;
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c) az említett termékek forgalomba hozatalának előmozdítása;

d) a környezet védelmének és a természeti környezet megőrzésének biztosítása.

49. cikk

(1) A 47. és 48. cikk szerinti támogatásokat, valamint az e cím alapján a Bizottság engedélyét
igénylő bármilyen egyéb nemzeti támogatást be kell jelenteni a Bizottságnak. A támogatások az
engedély megadásáig nem alkalmazhatók.

(2) A 48. cikk szerinti támogatások tekintetében a Bizottság 1996. január 1-jétől ötévente jelentést
nyújt be a Tanácshoz:

a) a megadott engedélyekről;

b) az ilyen engedélyek alapján nyújtott támogatások eredményeiről.

E jelentések előkészítése érdekében a fenti engedélyekben részesülő tagállamok kellő időben
tájékoztatják a Bizottságot a megadott támogatások hatásairól, bemutatva a szóban forgó régiók
mezőgazdaságában tapasztalható fejlődést.

50. cikk

Az Alkotmány III-167. és III-168. cikke szerinti támogatások területén:

a) Ausztriában, Finnországban és Svédországban 1995. január 1-jét megelőzően alkalmazott
támogatások közül az Alkotmány III-168. cikke (1) bekezdésének értelmében csak azok
minősülnek „létezőnek”, amelyekről 1995. április 30-ig értesítették a Bizottságot;

b) az 1995. január 1-jét megelőzően a Bizottsággal közölt létező támogatások, illetve támogatások
megadására vagy módosítására vonatkozó tervek ezen a napon bejelentettnek minősülnek.

51. cikk

(1) Egyedi esetekre vonatkozó eltérő rendelkezések hiányában a Tanács – a Bizottság javaslata
alapján – az e szakasz végrehajtásához szükséges európai rendeleteket vagy határozatokat fogad el.

(2) A Tanács európai törvénnyel módosíthatja az ebben a szakaszban foglalt rendelkezéseket,
amennyiben ezt az uniós jog változása szükségessé teszi. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott
konzultációt követően egyhangúlag határoz.

52. cikk

(1) Amennyiben Ausztriában, Finnországban és Svédországban fennálló szabályozási rendből a
piacok közös szervezésének az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság
csatlakozásának feltételeiről szóló okmányban meghatározott feltételek szerinti alkalmazásából eredő
szabályozási rendbe való átmenet elősegítése érdekében átmeneti intézkedésekre van szükség, az
ilyen intézkedések a 136/66/EGK rendelet 38. cikkében, illetve, adott esetben, a mezőgazdasági
piacok közös szervezéséről szóló egyéb rendeletekben megállapított eljárásnak megfelelően kell
elfogadni. Ilyen intézkedéseket az 1997. december 31-ével befejeződő időszak alatt lehet hozni, és
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azokat csak eddig az időpontig lehet alkalmazni.

(2) A Tanács az (1) bekezdésben meghatározott határidőt európai törvénnyel meghosszabbíthatja.
A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag határoz.

53. cikk

Az 51. és 52. cikket a halászati termékekre is alkalmazni kell.

3. SZAKASZ

Átmeneti intézkedésekre vonatkozó rendelkezések

54. cikk

Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről szóló
okmány XV. mellékletének (1) VII.B.I., VII.D.1., VII.D.2.c), IX.2. b), c), f), g), h). i), j), l), m), n), x), y), z),
valamint aa), továbbá X. a), b) és c) pontjában felsorolt jogi aktusokat Ausztriára, Finnországra és
Svédországra az említett mellékletben meghatározott feltételekkel kell alkalmazni.

Az első bekezdésben említett XV. melléklet IX.2.x) pontja tekintetében az Európai Közösségek
létrehozásáról szóló szerződés rendelkezéseire, különösen annak 90. és 91. cikkére való utalást úgy
kell értelmezni, mint az Alkotmány rendelkezéseire, különösen annak III-170. cikke (1) és
(2) bekezdésére való utalást.

4. SZAKASZ

Egyes jogi aktusok alkalmazhatóságára vonatkozó rendelkezések

55. cikk

(1) Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (EGT) 53. cikke, illetve az említett
megállapodás 25. jegyzőkönyvének 1. cikke alapján akár az Európai Szabadkereskedelmi Társulás
(EFTA) Felügyeleti Hatósága, akár a Bizottság által 1995. január 1-jét megelőzően hozott azon egyedi
mentességet adó vagy nemleges megállapítást tartalmazó határozatok, amelyek a csatlakozás
következtében az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikkének hatálya alá tartozó esetekre
vonatkoznak, az Alkotmány III-161. cikke alkalmazása szempontjából hatályban maradnak a bennük
meghatározott határidő lejártáig, illetve amíg az uniós jognak megfelelően a Bizottság kellően
megalapozott, ezzel ellentétes európai határozatot nem hoz.

(2) Az EGT-megállapodás 61. cikke alapján az EFTA Felügyeleti Hatóság által 1995. január 1-jét
megelőzően hozott valamennyi olyan határozat, amely a csatlakozás következtében az Európai
Közösséget létrehozó szerződés 87. cikkének hatálya alá tartozik, az Alkotmány III-167. cikke
vonatkozásában hatályban marad, kivéve ha az Alkotmány III-168. cikke alapján a Bizottság ezzel
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ellentétes európai határozatot hoz. E bekezdés nem alkalmazandó azokra a határozatokra, amelyek
az EGT-megállapodás 64. cikkében meghatározott eljárások hatálya alá tartoznak.

(3) Az (1) és (2) bekezdés sérelme nélkül, az EFTA Felügyeleti Hatóság által hozott határozatok
1995. január 1-jét követően is hatályban maradnak, kivéve ha az uniós jognak megfelelően a
Bizottság kellően megalapozott, ezzel ellentétes határozatot hoz.

5. SZAKASZ

Az Åland-szigetekre vonatkozó rendelkezések

56. cikk

Az Alkotmány rendelkezései nem zárják ki az Åland-szigeteken 1994. január 1-jén hatályban levő
rendelkezések alkalmazását azokra a korlátozásokra vonatkozóan, amelyek:

a) megkülönböztetés nélkül korlátozzák az Åland-szigeteki hembygdsrätt/kotiseutuoikeussal
(regionális állampolgársággal) nem rendelkező természetes személyek, továbbá a jogi személyek
azon jogát, hogy az Åland-szigeteken az Åland-szigetek illetékes hatóságának engedélye nélkül
ingatlantulajdont szerezzenek, vagy ingatlant birtokoljanak;

b) megkülönböztetés nélkül korlátozzák az Åland-szigeteki hembygdsrätt/kotiseutuoikeussal
(regionális állampolgársággal) nem rendelkező természetes személyek, továbbá a jogi személyek
azon jogát, hogy az Åland-szigeteken az Åland-szigetek illetékes hatóságának engedélye nélkül
letelepedjenek, vagy szolgáltatást nyújtsanak.

57. cikk

(1) Az Åland-szigetek területe – amelyet a 77/388/EGK tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdésének
harmadik francia bekezdésében meghatározottak szerinti harmadik területnek, illetve a 92/12/EGK
tanácsi irányelv 2. cikkében meghatározottak szerinti, a jövedéki adók összehangolására vonatkozó
irányelvek alkalmazási területén kívül eső nemzeti felségterületnek kell tekinteni – ki van zárva a
tagállami jogszabályoknak a forgalmi adók, a jövedéki adók és az egyéb közvetett adók terén való
összehangolására vonatkozó uniós jog területi alkalmazása alól.

Ezt a bekezdést a tőkeilletékre vonatkozó 69/335/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseire nem kell
alkalmazni.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eltérés arra irányul, hogy a szigeteken fenntartsa az életképes
helyi gazdaságot, és nem gyakorolhat semmilyen negatív hatást sem az Unió érdekeire, sem az Unió
közös politikáira. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az (1) bekezdés rendelkezései, különösen a
tisztességes verseny és a saját források tekintetében már nem indokoltak, megfelelő javaslatokat
terjeszt a Tanács elé, amely az Alkotmány vonatkozó cikkeinek megfelelően elfogadja a szükséges jogi
aktusokat.

58. cikk

A Finn Köztársaság gondoskodik arról, hogy az Åland-szigeteken a tagállamok minden természetes
és jogi személye egyenlő bánásmódban részesüljön.

59. cikk

E szakasz rendelkezéseit az Åland-szigetekről szóló nyilatkozatra tekintettel kell alkalmazni, amely –
joghatása megváltoztatása nélkül – magában foglalja az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a
Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről szóló okmány 2. jegyzőkönyve preambulumának
szövegét.

6. SZAKASZ

A lappokra vonatkozó rendelkezések

60. cikk

Az Alkotmány rendelkezéseitől eltérve, a lapp nép számára kizárólagos jog adható a hagyományos
lapp területeken való rénszarvastartásra.

61. cikk

E szakasz bármely, a lapp nép hagyományos megélhetési forrásaihoz kapcsolódóan a lappok számára
biztosított később kidolgozandó kizárólagos joggal kibővíthető. A Tanács e szakasz szükséges
módosításait európai törvényben fogadhatja el. A Tanács az Európai Parlamenttel és a Régiók
Bizottságával folytatott konzultációt követően egyhangúlag határoz.

62. cikk

E szakasz rendelkezéseit a lappokról szóló nyilatkozatra tekintettel kell alkalmazni, amely – joghatása
megváltoztatása nélkül – magában foglalja az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd
Királyság csatlakozásának feltételeiről szóló okmány 3. jegyzőkönyve preambulumának szövegét.
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7. SZAKASZ

A strukturális alapok Finnországban és Svédországban való alkalmazására vonatkozó
különleges rendelkezések

63. cikk

A rendkívül alacsony népsűrűségű térségek fejlesztésére és strukturális alkalmazkodására irányuló
célkitűzés alá elvben azok a térségek tartoznak, amelyek a 8 fő/km2-es vagy ennél alacsonyabb
népsűrűségű NUTS-II. szintű régióknak felelnek meg vagy egy ilyen régióhoz tartoznak. Az uniós
támogatás – a koncentrációs követelményektől függően – azokra a szomszédos vagy csatlakozó
kisebb térségekre is kiterjedhet, amelyek megfelelnek ugyanennek a népsűrűségi feltételnek. Az e
cikkben említett régiókat és térségeket az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság
csatlakozásának feltételeiről szóló okmányhoz csatolt 6. jegyzőkönyv 1. melléklete (1) sorolja fel.

8. SZAKASZ

Az ausztriai vasúti és kombinált fuvarozásra vonatkozó rendelkezések

64. cikk

(1) E szakasz alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) „nehéz tehergépjármű”: a tagállamok valamelyikében teherszállításra vagy teherszállító pótkocsik
vontatására nyilvántartásba vett gépjármű, amelynek megengedett legnagyobb össztömege
meghaladja a 7,5 tonnát, beleértve az olyan, 7,5 tonnát meghaladó legnagyobb megengedett
össztömegű vontatókat és pótkocsikat, amelyeket a tagállamok valamelyikében nyilvántartásba
vett 7,5 tonnás vagy annál kisebb megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű vontat;

b) „kombinált fuvarozás”: minden olyan nehéztehergépjármű- vagy teherrakomány-forgalom, amely
során az út egy részét vasúton, más részét pedig közúton teszik meg, és amely során az Ausztrián
átmenő forgalom semmilyen esetben sem történhet kizárólag közúton.

(2) A 65. és 71. cikket az Ausztria területén áthaladó vasúti és kombinált fuvarozásra vonatkozó
intézkedésekre kell alkalmazni.

65. cikk

Az Unió és az érintett tagállamok saját hatáskörükben intézkedéseket fogadnak el az Alpokon
keresztül történő árufuvarozásra irányuló vasúti ésk ombinált fuvarozás fejlesztésére és
előmozdítására, és gondoskodnak az ilyen intézkedések szoros összehangolásáról.
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66. cikk

Az Alkotmány III-247. cikkében előírt iránymutatások megalkotásakor az Unió gondoskodik arról,
hogy az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről
szóló okmányhoz csatolt 9. jegyzőkönyv 1. mellékletében (1) meghatározott fő útvonalak részét
képezzék a transzeurópai vasúti és kombinált fuvarozási hálózatnak, továbbá hogy azokat közös
érdekű projektként határozzák meg.

67. cikk

Az Unió és az érintett tagállamok saját hatáskörükben végrehajtják az Osztrák Köztársaság, a Finn
Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről szóló okmányhoz csatolt 9. jegyzőkönyv
2. mellékletében (2) felsorolt intézkedéseket.

68. cikk

Az Unió és az érintett tagállamok minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy az Osztrák
Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről szóló okmányhoz
csatolt 9. jegyzőkönyv 3. mellékletében (3) említett többlet vasúti kapacitást továbbfejlesszék és
hasznosítsák.

69. cikk

Az Unió és az érintett tagállamok intézkedéseket tesznek a vasúti és a kombinált fuvarozási
szolgáltatás bővítése érdekében; és az ilyen intézkedéseket – adott esetben és az Alkotmány
rendelkezéseire figyelemmel – a vasúti társaságokkal és más vasúti szolgáltatókkal folytatott szoros
együttműködés során dolgozzák ki. Előnyben kell részesíteni a vasútra és kombinált fuvarozásra
vonatkozó, az uniós jog rendelkezéseiben megállapított intézkedéseket. Az intézkedések végrehajtása
során különös figyelmet kell fordítani a vasúti és kombinált fuvarozás versenyképességére és
hatékonyságára, továbbá költséggazdálkodásának átláthatóságára. Az érintett tagállamoknak
különösen olyan intézkedések megtételére kell törekedniük, amelyek révén biztosítható, hogy a
kombinált fuvarozás árai a fuvarozás egyéb módjaival szemben versenyképesek legyenek. Az e célra
juttatott támogatások mindegyikének meg kell felelnie az uniós jog előírásainak.

70. cikk

Az Unió és az érintett tagállamok a vasúti tranzitforgalom súlyos akadályoztatása, így például
természeti katasztrófák esetén minden lehetséges összehangolt intézkedést megtesznek a közlekedés
folyamatosságának fenntartása érdekében. Az érzékenyen kezelendő rakományt, mint például a
romlandó élelmiszereket, előnyben kell részesíteni.

2004.12.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 310/293

(1) HL C 241., 1994.8.29., 364. o.

(2) HL C 241., 1994.8.29., 365. o.

(3) HL C 241., 1994.8.29., 367. o.



71. cikk

A Bizottság a 73. cikk (2) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően eljárva megvizsgálja az e
szakaszban foglaltak érvényesülését.

72. cikk

(1) E cikket a Közösség területén folytatott közúti árufuvarozásra kell alkalmazni.

(2) Az Ausztrián átmenő közúti áruforgalmat felölelő utakra az 1962. július 23-i első tanácsi
irányelvben és a 881/92/EGK tanácsi rendeletben a saját számlára, illetve a visszterhesen végzett
fuvarozásra vonatkozóan meghatározott szabályokat kell alkalmazni az e cikkben foglalt
rendelkezésekre figyelemmel.

(3) 1998. január 1-jéig a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) Az Ausztrián átmenő forgalomban áthaladó nehéz tehergépjárművek összes NOx-kibocsátását az
1992. január 1. és 2003. december 31. közötti időszakban 60 %-kal csökkenteni kell a
4. mellékletben szereplő táblázatnak megfelelően.

b) A nehéz tehergépjárművek összes NOx-kibocsátása csökkentésének kezelése egy ökopontrend-
szer keretében történik. Ebben a rendszerben minden Ausztrián átmenő forgalomban áthaladó
nehéz tehergépjárműnek az NOx-kibocsátásának megfelelő számú ökoponttal kell rendelkeznie (a
gyártás-megfelelőségi (COP) érték vagy a típus-jóváhagyási érték alapján hitelesített érték). Az
ökopontok kiszámításának módjára és a pontrendszer kezelésére vonatkozó részletes szabályokat
az 5. melléklet tartalmazza.

c) Amennyiben az átmenő forgalomban bonyolított utak száma bármely évben 8 %-nál többel
haladja meg az 1991-re megállapított referenciaértéket, a Bizottság a 16. cikkben foglalt
rendelkezésekkel összhangban megteszi az 5. melléklet (3) bekezdésének megfelelő
intézkedéseket.

d) Ausztria köteles kellő időben és megfelelő mennyiségben kibocsátani és rendelkezésre bocsátani
az Ausztrián átmenő forgalomban áthaladó nehéz tehergépjárművek számára az ökopontrend-
szer kezeléséhez szükséges ökopontkártyákat az 5. mellékletnek megfelelően.

e) Az ökopontokat a (7) bekezdés alapján megállapítandó rendelkezésekkel összhangban a
Bizottság osztja szét a tagállamok között.

(4) 1998. január 1-jét megelőzően a Tanács a Bizottság jelentése alapján megvizsgálja az Ausztrián
átmenő közúti áruforgalomra vonatkozó rendelkezések érvényesülését. A vizsgálatot a közösségi jog
elveivel, így a belső piac megfelelő működésének, a szolgáltatásnyújtás szabadságának, a Közösség
egészének érdekében folytatott környezetvédelem és a közlekedésbiztonság elvével összhangban kell
elvégezni. Ha a Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt
követően egyhangúlag másként nem határoz, az átmeneti időszak 2001. január 1-jéig meghosz-
szabbodik; ez alatt az időszak alatt a (3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(5) 2001. január 1-jét megelőzően a Bizottság az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel
együttműködésben tudományos tanulmányt készít arról, hogy milyen mértékben sikerült elérni a
(3) bekezdés a) pontjában célul kitűzött szennyezéscsökkentést. Ha a Bizottság arra a következtetésre
jut, hogy fenntartható módon sikerült elérni a kitűzött célt, a fenti (3) bekezdés a) pontjának
rendelkezései 2001. január 1-jétől hatályukat vesztik. Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy a
kitűzött célt nem sikerült fenntartható módon elérni, akkor a Tanács, az EK-Szerződés 75. cikkével
összhangban, intézkedéseket fogadhat el a Közösség keretében a környezet védelmének, így
különösen a szennyezés mértékének 60 %-kal történő csökkentésének biztosítása érdekében.
Amennyiben a Tanács nem fogad el ilyen intézkedéseket, az átmeneti időszak automatikusan három
évvel meghosszabbodik; ez alatt az időszak alatt a (3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) Az átmeneti időszak lejártával a közösségi vívmányokat teljes egészükben alkalmazni kell.

(7) A Bizottság a 16. cikk rendelkezéseivel összhangban eljárva részletes intézkedéseket vezet be az
ökopontrendszer működtetésével, az ökopontok elosztásával, valamint az e cikkben foglalt
rendelkezésekkel összefüggő technikai kérdésekkel kapcsolatban, amelyek Ausztria csatlakozásának
időpontjában lépnek hatályba.

Az előző albekezdésben említett intézkedéseknek biztosítaniuk kell a tagállamoknak a 3637/92/EGK
tanácsi rendelet, valamint a tranzitmegállapodásban említett ökopontrendszer hatálybalépésének
időpontját és a bevezetésére vonatkozó eljárásokat megállapító, 1992. december 23-án aláírt
igazgatási megállapodás alkalmazásából adódó tényleges helyzetének fenntartását. Minden szükséges
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a Görögországnak juttatott ökopontrész kielégítse
az e tekintetben támasztott görög igényeket.

73. cikk

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozások esetén az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell
alkalmazni.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

9. SZAKASZ

Egyes sajátosan osztrák német nyelvű kifejezéseknek az Európai Unióban való használatára
vonatkozó rendelkezések

74. cikk

(1) A német nyelvnek az osztrák jogban használatos és az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság
és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről szóló okmányhoz csatolt 10. jegyzőkönyv
mellékletében felsorolt (1) sajátosan osztrák kifejezései ugyanolyan státust élveznek és ugyanolyan
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joghatással használhatók, mint az ezeknek megfelelő, Németországban használatos és ugyanabban a
mellékletben felsorolt kifejezések.

(2) Az új jogszabályok német nyelvű változatában a Németországban használt kifejezéseket
megfelelő módon ki kell egészíteni az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság
csatlakozásának feltételeiről szóló okmányhoz csatolt 10. jegyzőkönyv mellékletében felsorolt
sajátosan osztrák kifejezésekkel.
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