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ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN,

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN IERLAND,

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-
BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

GELET op artikel 96 van her Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

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

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

OVERWEGENDE dat de begroting van de Gemeenschappen met ingang van 1 januari 1975 volledig wordt 
gefinancierd uit eigen middelen van de Gemeenschappen,

OVERWEGENDE dat het voor de volledige vervanging van de financiële bijdragen van de Lid-Staten door 
eigen middelen van de Gemeenschappen noodzakelijk is over te gaan tot uitbreiding van de 
begrotingsbevoegdheden van de Vergadering,

OVERWEGENDE dat het om dezelfde reden van belang is de controle op de uitvoering van de begroting te 
intensifiëren,

HEBBEN BESLOTEN een aantal financiële bepalingen van de Verdragen tot oprichting van de Europese 
Gemeenschappen en van het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese 
Gemeenschappen gemeen hebben te wijzigen, en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden 
aangewezen:

Zijne Majesteit de Koning der Belgen:

R. VAN ELSLANDE,
Minister van Buitenlandse Zaken en van Ontwikkelingssamenwerking;

Hare Majesteit de Koningin van Denemarken:

Niels ERSBØLL,
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur,
Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen;

De President van de Bondsrepubliek Duitsland:
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Hans-Dietrich GENSCHER, 
Bondsminister van Buitenlandse Zaken;

De President van de Franse Republiek:

Jean-Marie SOUTOU,
Ambassadeur van Frankrijk,
Permanent Vertegenwoordiger hij de Europese Gemeenschappen;

De President van Ierland:

Garret FITZGERALD,
Minister van Buitenlandse Zaken;

De President van de Italiaanse Republiek:

Mariano RUMOR,
Minister van Buitenlandse Zaken,
Fungerend Voorzitter van de Raad der Europese Gemeenschappen;

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg:

Jean DONDELINGER,
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur,
Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen;

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

L J. BRINKHORST,
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;

Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland:

Sir Michael PALLISER, K.C.M.G.,
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur,
Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen;

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

OVEREENSTEMMING HEBBEN BEREIKT: 

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

Artikel 1

Artikel 7 van her Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal wordt met de 
volgende alinea aangevuld:

„De controle van de rekeningen geschiedt door een Rekenkamer die handelt binnen de grenzen win de haar 
door her onderhavige Verdrag verleende bevoegdheden".
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Artikel 2

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

„Artikel 78

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

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

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

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

3. De Hoge Autoriteit legt het voorontwerp van administratieve begroting uiterlijk op 1 september van het 
jaar dat voorafgaat aan het betrokken begrotingsjaar aan de Raad voor.

De Raad raadpleegt de Hoge Autoriteit en, in voorkomend geval, de andere betrokken Instellingen telkens 
wanneer hij van dit voorontwerp wenst af te wijken.

De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen het ontwerp van administratieve begroting op 
en zendt dit aan de Vergadering.

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

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

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

Indien de Vergadering binnen die termijn amendementen heeft aangenomen of wijzigingen hoeft 
voorgesteld, wordt het aldus geamendeerde of van wijzigingsvoorstellen voorziene ontwerp van 
administratieve begroting aan de Raad gezonden.
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5. Na over het ontwerp van administratieve begroting te hebben beraadslaagd met de Hoge Autoriteit en, in 
voorkomend geval, met de andere betrokken Instellingen, neemt de Raad een besluit onder de volgende 
voorwaarden:

a) de Raad kan elk der door de Vergadering aangenomen amendementen met gekwalificeerde meerderheid 
van stemmen wijzigen;

b) wat de wijzigingsvoorstellen betreft:

— indien een door de Vergadering voorgestelde wijziging niet leidt tot stijging van het totale bedrag van de 
uitgaven van een Instelling, met name doordat de stijging van de uitgaven die daarvan het gevolg zou zijn, 
uitdrukkelijk wordt gecompenseerd door een of meer voorgestelde wijzigingen die een dienovereenkomstige 
daling van de uitgaven behelzen, kan de Raad dit wijzigingsvoorstel met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen afwijzen. Bij gebreke van een afwijzend besluit is het wijzigingsvoorstel aanvaard;

— indien een door de Vergadering voorgestelde wijziging leidt tot stijging van het totale bedrag van de 
uitgaven van een Instelling, kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen dit 
wijzigingsvoorstel aanvaarden. Bij gebreke van een besluit tot aanvaarding is het wijzigingsvoorstel 
afgewezen;

— indien de Raad overeenkomstig één van beide vorige alinea's een wijzigingsvoorstel heeft afgewezen, 
kan hij met gekwalificeerde meerderheid van stemmen of wel het in het ontwerp van administratieve 
begroting voorkomende bedrag handhaven, of wel een ander bedrag vaststellen.

Het ontwerp van administratieve begroting wordt gewijzigd overeenkomstig de door de Raad aangenomen 
wijzigingsvoorstellen.

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

Indien de Raad binnen deze termijn een of meer der door de Vergadering aangenomen amendementen heeft 
gewijzigd of indien de door haar ingediende wijzigingsvoorstellen zijn afgewezen of gewijzigd, wordt het 
gewijzigde ontwerp van administratieve begroting opnieuw aan de Vergadering toegezonden. De Raad zet 
het resultaat van zijn beraadslagingen aan de Vergadering uiteen.

6. Binnen een termijn van vijftien dagen na voorlegging van het ontwerp van administratieve begroting, kan 
de Vergadering, na te zijn ingelicht over het gevolg dat aan haar wijzigingsvoorstellen is gegeven, met 
meerderheid van de stemmen van haar leden en met drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen, de door 
de Raad in haar amendementen aangebrachte wijzigingen amenderen of afwijzen en stelt zij 
dienovereenkomstig de administratieve begroting vast. Indien de Vergadering geen besluit heeft genomen 
binnen deze termijn, wordt de administratieve begroting geacht definitief te zijn vastgesteld.
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7. Wanneer de in dit artikel omschreven procedure is afgesloten, constateert de Voorzitter van de 
Vergadering dat de administratieve begroting definitief is vastgesteld.

8. De Vergadering kan evenwel, met meerderheid van de stemmen van haar leden en met twee derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen, om gewichtige redenen, het ontwerp van administratieve begroting afwijzen en 
verzoeken dat haar een nieuw ontwerp wordt voorgelegd.

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

Na raadpleging van het Comité voor de economische politiek constateert de Hoge Autoriteit dit 
maximumpercentage, dat voortvloeit uit:

— de ontwikkeling van het bruto nationaal produkt naar volume in de Gemeenschap,

— de gemiddelde variatie van de begrotingen der Lid-Staten

en uit

— het verloop van de kosten van levensonderhoud in het laatste begrotingsjaar.

Het maximumpercentage wordt voor 1 mei aan alle Instellingen van de Gemeenschap medegedeeld. Deze 
dienen dit percentage te respecteren zolang de begrotingsprocedure loopt, behoudens het bepaalde in de 
vierde en de vijfde alinea.

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

Is de Vergadering, de Raad of de Hoge Autoriteit van oordeel dat de activiteiten van de Gemeenschappen 
een overschrijding van het volgens de procedure van dit lid bepaalde percentage nodig maken, dan kan een 
nieuw percentage worden vastgesteld in onderlinge overeenstemming tussen de Raad, die besluit met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen, en de Vergadering, die besluit met meerderheid van de stemmen 
van haar leden en van drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen.

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

11. De definitieve vaststelling van de administratieve begroting geldt als machtiging en verplichting voor de 
Hoge Autoriteit om het bedrag van de daarmede overeenkomende inkomsten te innen overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 49."
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Artikel 3

In artikel 78 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal wordt 
„78 septies" vervangen door „78 novies".

Artikel 4

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

„Artikel 78 ter 

1. Indien bij het begin van een begrotingsjaar de administratieve begroting nog niet is aangenomen, kunnen 
de uitgaven maandelijks worden verricht per hoofdstuk of per andere afdeling, overeenkomstig het ter 
uitvoering van artikel 78 novies vastgestelde reglement, zonder dat zij een twaalfde der bij de 
administratieve begroting van het vorige begrotingsjaar geopende kredieten mogen overschrijden en onder 
dat deze maatregel tot gevolg mag hebben, dat de Hoge Autoriteit meer dan een twaalfde van de kredieten 
van het in voorbereiding zijnde ontwerp van de administratieve begroting ter beschikking krijgt.

De Hoge Autoriteit is gemachtigd en verplicht, de heffingen te innen tot het bedrag van de kredieten van het 
voorafgaande begrotingsjaar, zonder evenwel het bedrag te overschrijden dat zou voortvloeien uit de 
goedkeuring van het ontwerp van administratieve begroting.

2. He Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, onder voorbehoud dat aan de overige in lid 
1 gestelde voorwaarden wordt voldaan, uitgeven van meer dan een twaalfde toestaan. De machtiging en de 
verplichting tot het innen van de heffingen kunnen dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Indien dit besluit betrekking heeft op andere uitgaven dan die welke verplicht voortvloeien uit het Verdrag 
of de ter uitvoering daarvan vastgestelde besluiten, zendt de Raad het onverwijld aan de vergadering; binnen 
een termijn van dertig dagen kan de Vergadering met meerderheid van de stemmen van haar leden en van 
drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen, een andersluidend besluit nemen voor deze uitgaven voor 
wat betreft het gedeelte dat het in lid 1 bedoelde twaalfde overschrijdt. Dit gedeelte van het besluit van de 
Raad wordt geschorst totdat de Vergadering heeft besloten. Indien de Vergadering binnen bovengenoemde 
termijn geen andersluidend besluit dan dat van de Raad heeft genomen, wordt dit besluit geacht definitief te 
zijn vastgesteld."

Artikel 5

In artikel 78 quater van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal wordt 
„78 septies" vervangen door „78 novies".

Artikel 6

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

,,Artikel 78 quinquies
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De Hoge Autoriteit legt elk jaar aan de Raad en aan de Vergadering de rekeningen over het afgelopen 
begrotingsjaar voor welke betrekking hebben op de uitvoering van de administratieve begroting. Bovendien 
doet zij hun een financiële staat toekomen, waarop de stand van de activa en de passiva van de 
Gemeenschap op het door de administratieve begroting bestreken gebied is vermeld”

Artikel 7

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

„Artikel 78 sexies

1. Er wordt een Rekenkamer ingesteld.

2. De Rekenkamer bestaat uit negen leden.

3. De leden van de Rekenkamer worden gekozen uit personen die in hun eigen land behoren of behoord 
hebben tot de externe controle-instanties of die voor deze functie bijzonder geschikt zijn. Zij moeten alle 
waarborgen voor onafhankelijkheid bieden.

4. De leden van de Rekenkamer worden door de Raad, met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van 
de Vergadering voor zes jaar benoemd.

Bij de eerste benoemingen echter, worden vier leden van de Rekenkamer, die bij loting worden aangewezen, 
voor een beperkte ambtsperiode van vier jaar benoemd.

De leden van de Rekenkamer zijn herbenoembaar.

Zij kiezen uit hun midden voor drie jaar de Voorzitter van de Rekenkamer. Hij is herkiesbaar.

5. De leden van de Rekenkamer oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit in het algemeen belang van 
de Gemeenschap.

Bij de vervulling van hun plichten vragen noch aanvaarden zij instructies van enige Regering of enig 
lichaam. Zij onthouden zich van iedere handeling welke onverenigbaar is met het karakter van hun ambt.

6. De leden van de Rekenkamer mogen gedurende hun ambtsperiode geen andere beroepswerkzaamheden, 
al dan niet tegen beloning, verrichten. Bij hun ambtsaanvaarding verbinden zij zich plechtig om gedurende 
hun ambtsperiode en na afloop daarvan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen na te komen, in het 
bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het aanvaarden van bepaalde functies of voordelen na 
afloop van die ambtsperiode.

7. Behalve in geval van een regelmatige vernieuwing of overlijden, eindigt de ambtsvervulling van een lid 
van de Rekenkamer door vrijwillig ontslag of door ontslag ambtshalve ingevolge een uitspraak van het Hof 
van Justitie overeenkomstig lid 8.
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De betrokkene wordt vervangen voor de verdere duur van het mandaat.

Behoudens in geval van ontslag ambtshalve, blijven de leden van de Rekenkamer in functie totdat in hun 
vervanging is voorzien.

8. De leden van de Rekenkamer kunnen slechts van hun ambt worden ontheven of vervallen worden 
verklaard van hun recht op pensioen of andere daarvoor in de plaats tredende voordelen, indien het Hof van 
Justitie, op verzoek van de Rekenkamer, constateert dat zij hebben opgehouden aan de eisen voor de 
uitoefening van hun ambt of aan de uit hun taak voorvloeiende verplichtingen te voldoen.

9. De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de arbeidsvoorwaarden vast, met name de 
bezoldiging, de vergoedingen en het pensioen van de Voorzitter en de leden van de Rekenkamer. Met 
dezelfde meerderheid stelt hij ook de vergoedingen vast die als bezoldiging kunnen worden aangemerkt.

10. De bepalingen van het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese 
Gemeenschappen die van toepassing zijn op de rechters van het Hof van Justitie gelden ook voor de leden 
van de Rekenkamer."

Artikel 8

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

„Artikel 78 septies 

1. De Rekenkamer onderzoekt de rekeningen van alle administratieve uitgaven en ontvangsten van 
administratieve aard van de Gemeenschap, met inbegrip van de ontvangsten die voortvloeien uit de ten bate 
van de Gemeenschap ingestelde belasting op de salarissen, lonen en emolumenten van haar ambtenaren en 
overige personeelsleden. Zij onderzoekt tevens de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van elk door 
de Gemeenschap ingesteld orgaan, voor zover het instellingsbesluit dit onderzoek niet uitsluit.

2. De Rekenkamer onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de in lid 1 bedoelde ontvangsten en 
uitgaven, en gaar tevens na of een goed financieel beheer werd gevoerd.

De controle van de ontvangsten geschiedt aan de hand van de vaststellingen en van stortingen van 
ontvangsten aan de Gemeenschap.

De controle van de uitgaven geschied: aan de hand van betalingsverplichtingen en van betalingen.

Deze controles kunnen plaatsvinden vóór de afsluiting van de rekeningen van het betrokken begrotingsjaar.

3. De controle geschiedt aan de hand van stukken, en, zo nodig, ter plaatse bij de Instellingen van de 
Gemeenschap en in de Lid-Staten. De controle in de Lid-Staten geschiedt in samenwerking met de nationale 
controle-instanties of, indien deze laatste niet over de nodige bevoegdheden beschikken, in samenwerking 
met de bevoegde nationale diensten. Deze instanties of diensten delen aan de Rekenkamer mee of zij aan de 
controle wensen deel te nemen.
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Alle bescheiden en inlichtingen die nodig zijn voor de vervulling van de taak van de Rekenkamer, worden 
haar op haar verzoek verstrekt door de Instellingen van de Gemeenschap en door de nationale controle-
instanties of, indien deze niet over de nodige bevoegdheden beschikken, door de bevoegde nationale 
diensten.

4. De Rekenkamer stelt na afsluiting van elk begrotingsjaar een jaarverslag op. Dit verslag wordt 
toegezonden aan de Instellingen van de Gemeenschap en te zamen met de antwoorden van deze Instellingen 
op de opmerkingen van de Rekenkamer, in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 
gepubliceerd.

De Rekenkamer kan voorts te allen tijde met betrekking tot bijzondere vraagstukken opmerkingen maken en 
kan op verzoek van een van de Instellingen van de Gemeenschap adviezen uitbrengen.

De Rekenkamer neemt haar jaarverslagen of adviezen aan met meerderheid van stemmen van haar leden.

De Rekenkamer staat de Vergadering en de Raad bij bij de controle op de uitvoering van de begroting.

5. De Rekenkamer stelt voorts een afzonderlijk jaarverslag op over de juistheid der andere rekenplichtige 
handelingen dan die welke betrekking hebben op de in lid 1 bedoelde uitgaven en ontvangsten, alsmede over 
de juistheid van het financiële beheer van de Hoge Autoriteit met betrekking tot deze handelingen. Zij stelt 
dit verslag samen uiterlijk zes maanden na het einde van het begrotingsjaar waarop het betrekking heeft, en 
brengt het uit aan de Hoge Autoriteit en aan de Raad. De Hoge Autoriteit legt het aan de Vergadering voor.".

Artikel 9

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

„Artikel 78 octies  

Op aanbeveling van de Raad, die besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, verleent de 
Vergadering aan de Hoge Autoriteit kwijting voor de uitvoering van de administratieve begroting. Te dien 
einde onderzoekt zij, na de Raad, de rekeningen en de financiële staat genoemd in artikel 78 quinquies, 
alsmede het jaarverslag van de Rekenkamer te zamen met de antwoorden van de gecontroleerde Instellingen 
op de opmerkingen van de Rekenkamer.”.

 

Artikel 10

Het Verdrag tor oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal wordt als volgt aangevuld:

„Artikel 78 novies

De Raad, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Hoge Autoriteit en na raadpleging van de 
Vergadering en advies van de Rekenkamer:

a) stelt de Financiële Reglementen vast, waarbij met name de wijze wordt vastgesteld, waarop de 
administratieve begroting wordt opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en 
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verantwoording wordt gedaan en de rekeningen worden na gezien:

b) stelt de regels vast en organiseert de controle betreffende de verantwoordelijkheid der ordonnateurs en 
rekenplichtigen.”.

Hoofdstuk II - Bepalingen houdende wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap

Artikel 11

Artikel 4 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap wordt met het 
volgende lid aangevuld:

„3. De controle van de rekeningen geschiedt door een Rekenkamer die handelt binnen de grenzen van de 
haar door het onderhavige Verdrag verleende bevoegdheden.”.

Artikel 12

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

„Artikel 203

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

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

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

1. De Commissie legt het voorontwerp van begroting uiterlijk op 1 september van het jaar dat voorafgaat aan 
het betrokken begrotingsjaar aan de Raad voor.

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

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

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

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

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

Indien de Vergadering binnen die termijn amendementen heeft aangenomen of wijzigingen heeft 
voorgesteld, wordt de aldus geamendeerde of van wijzigingsvoorstellen voorziene ontwerp-begroting aan de 
Raad gezonden.

5. Na over de ontwerp-begroting te hebben beraadslaagd met de Commissie en, in voorkomend geval, met 
de andere betrokken Instellingen, neemt de Raad een besluit onder de volgende voorwaarden:

a) de Raad kan elk der door de Vergadering aangenomen amendementen met gekwalificeerde meerderheid 
van stemmen wijzigen;

b) wat de wijzigingsvoorstellen betreft:

— indien een door de Vergadering voorgestelde wijziging niet leidt tot stijging van het totale bedrag van de 
uitgaven van een Instelling, met name doordat de stijging van de uitgaven die daarvan het gevolg zou zijn, 
uitdrukkelijk wordt gecompenseerd door één of meer voorgestelde wijzigingen die een overeenkomstige 
daling van de uitgaven behelzen, kan de Raad dit wijzigingsvoorstel met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen afwijzen. Bij gebreke van een afwijzend besluit is het wijzigingsvoorstel aanvaard;

— indien een door de Vergadering voorgestelde wijziging leidt tot stijging van het totale bedrag van de 
uitgaven van een Instelling, kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen dit 
wijzigingsvoorstel aanvaarden. Bij gebreke van een besluit tot aanvaarding is het wijzigingsvoorstel 
afgewezen;

— indien de Raad overeenkomstig één van beide vorige alinea's een wijzigingsvoorstel heeft afgewezen, 
kan hij met gekwalificeerde meerderheid van stemmen of wel het in de ontwerp-begroting voorkomende 
bedrag handhaven, of wel een ander bedrag vaststellen.

De ontwerp-begroting wordt gewijzigd overeenkomstig de door de Raad aangenomen wijzigingsvoorstellen.

Indien de Raad, binnen een termijn van vijftien dagen na voorlegging van de ontwerp-begroting geen der 
door de Vergadering aangenomen amendementen heeft gewijzigd en indien de door haar ingediende 
wijzigingsvoorstellen zijn aanvaard, wordt de begroting geacht definitief te zijn vastgesteld. De Raad stelt de 
Vergadering ervan in kennis dat hij geen der amendementen heeft gewijzigd en dat de wijzigingsvoorstellen 
zijn aanvaard.
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Indien de Raad binnen deze termijn een of meer der door de Vergadering aangenomen amendementen heeft 
gewijzigd of indien de door haar ingediende wijzigingsvoorstellen zijn afgewezen of gewijzigd, wordt de 
gewijzigde ontwerp-begroting opnieuw aan de Vergadering toegezonden. De Raad zet het resultaat van zijn 
beraadslagingen aan de Vergadering uiteen.

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

7. Wanneer de in dit artikel omschreven procedure is afgesloten, constateert de Voorzitter van de 
Vergadering dat de begroting definitief is vastgesteld.

8. De Vergadering kan evenwel, met meerderheid van de stemmen van haar leden en met twee derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen, om gewichtige redenen, de ontwerp-begroting afwijzen en verzoeken dat haar 
een nieuw ontwerp wordt voorgelegd.

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

Na raadpleging van het Comité voor de economische politiek constateert de Commissie dit 
maximumpercentage, dat voortvloeit uit:

— de ontwikkeling van het bruto nationaal produkt naar volume in de Gemeenschap,

— de gemiddelde variatie van de begrotingen der Lid-Staten

en uit

— het verloop van de kosten van levensonderhoud in het laatste begrotingsjaar.

Het maximumpercentage wordt vóór 1 mei aan alle Instellingen van de Gemeenschap medegedeeld. Deze 
dienen dit percentage te respecteren zolang de begrotingsprocedure loopt, behoudens het bepaalde in de 
vierde en de vijfde alinea.

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

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

14 / 28 02/04/2014



van haar leden en van drie vijfje van her aantal uitgebrachte stemmen.

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

Artikel 13

Artikel 204 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap wordt als volgt 
gelezen:

„Artikel 204

Indien bij het begin van een begrotingsjaar de begroting nog niet is aangenomen, kunnen de uitgaven 
maandelijks worden verricht per hoofdstuk of per andere afdeling, overeenkomstig de bepalingen van het ter 
uitvoering van artikel 209 vastgestelde reglement, zonder dat zij een twaalfde der bij de begroting van het 
vorige begrotingsjaar geopende kredieten mogen overschrijden en zonder dat deze maatregel tot gevolg mag 
hebben, dat de Commissie meer dan een twaalfde van de kredieten van de in voorbereiding zijnde 
ontwerpbegroting ter beschikking krijgt.

De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, onder voorbehoud dat aan de overige in de 
eerste alinea gestelde voorwaarden wordt voldaan, uitgaven van meer dan een twaalfde toestaan.

Indien dit besluit betrekking heeft op andere uitgaven dan die welke verplicht voortvloeien uit her Verdrag 
of de ter uitvoering daarvan vastgestelde besluiten, zendt de Raad het onverwijld aan de Vergadering; 
binnen een termijn van dertig dagen kan de Vergadering met meerderheid van de stemmen van haar leden en 
van drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen, een andersluidend besluit nemen voor deze uitgaven 
voor wat betreft het gedeelte dat het in de eerste alinea bedoelde twaalfde overschrijdt. Dit gedeelte van het 
besluit van de Raad wordt geschorst totdat de Vergadering heeft besloten. Indien de Vergadering binnen 
bovengenoemde termijn geen andersluidend besluit dan dat van de Raad heeft genomen, wordt dit besluit 
geacht definitief te zijn vastgesteld.

De in de tweede en derde alinea bedoelde besluiten voorzien op het gebied van de middelen in de nodige 
maatregelen voor de toepassing van dit artikel."

Artikel 14

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap wordt als volgt aangevuld:

„Artikel 205 bis

De Commissie legt elk jaar aan de Raad en aan de Vergadering de rekeningen over het afgelopen 
begrotingsjaar voor welke betrekking hebben op de uitvoering van de begroting. Bovendien doet zij hun een 
financiële balans van de activa en passiva van de Gemeenschap toekomen”
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Artikel 15

Artikel 206 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap wordt als volgt 
gelezen:

„Artikel 206

1. Er wordt een Rekenkamer ingesteld.

2. De Rekenkamer bestaat uit negen leden.

3. De leden van de Rekenkamer worden gekozen uit personen die in hun eigen land behoren of behoord 
hebben tot de externe controle-instanties of die voor deze functie bijzonder geschikt zijn. Zij moeten alle 
waarborgen voor onafhankelijkheid bieden.

4. De leden van de Rekenkamer worden door de Raad, met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van 
de Vergadering voor zes jaar benoemd.

Bij de eerste benoemingen echter, worden vier leden van de Rekenkamer, die bij loting worden aangewezen, 
voor een beperkte ambtsperiode van vier jaar benoemd.

De leden van de Rekenkamer zijn herbenoembaar.

Zij kiezen uit hun midden voor drie jaar de Voorzitter van de Rekenkamer. Hij is herkiesbaar.

5. De leden van de Rekenkamer oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit in het algemeen belang van 
de Gemeenschap.

Bij de vervulling van hun plichten vragen noch aanvaarden zij instructies van enige Regering of enig 
lichaam. Zij onthouden zich van iedere handeling welke onverenigbaar is met het karakter van hun ambt.

6. De leden van de Rekenkamer mogen gedurende hun ambtsperiode geen andere beroepswerkzaamheden, 
al dan niet tegen beloning, verrichten. Bij hun ambtsaanvaarding verbinden zij zich plechtig om gedurende 
hun ambtsperiode en na afloop daarvan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen na te komen, in het 
bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het aanvaarden van bepaalde functies of voordelen na 
afloop van die ambtsperiode.

7. Behalve in geval van een regelmatige vernieuwing of overlijden, eindigt de ambtsvervulling van een lid 
van de Rekenkamer door vrijwillig ontslag of door ontslag ambtshalve ingevolge een uitspraak van het Hof 
van Justitie overeenkomstig lid 8.

De betrokkene wordt vervangen voor de verdere duur van het mandaat.

Behoudens in geval van ontslag ambtshalve, blijven de leden van de Rekenkamer in functie totdat in hun 
vervanging is voorzien.

8. De leden van de Rekenkamer kunnen slechts van hun ambt worden ontheven of vervallen worden 
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verklaard van hun recht op pensioen of andere daarvoor in de plaats tredende voordelen, indien het Hof van 
Justitie, op verzoek van de Rekenkamer, constateert dat zij hebben opgehouden aan de eisen voor de 
uitoefening van hun ambt of aan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

9. De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de arbeidsvoorwaarden vast, met name de 
bezoldiging, de vergoedingen en het pensioen van de Voorzitter en de leden van de Rekenkamer. Met 
dezelfde meerderheid stelt hij ook de vergoedingen vast die als bezoldiging kunnen worden aangemerkt.

10. De bepalingen van het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese 
Gemeenschappen die van toepassing zijn op de rechters van het Hof van Justitie gelden ook voor de leden 
van de Rekenkamer.”.

Artikel 16

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap wordt als volgt aangevuld:

„Artikel 206 bis

1. De Rekenkamer onderzoekt de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschap. Zij 
onderzoekt tevens de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van elk door de Gemeenschap ingesteld 
orgaan, voor zover het instellingsbesluit dit onderzoek niet uitsluit.

2. De Rekenkamer onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven, en gaat 
tevens na of een goed financieel beheer werd gevoerd.

De controle van de ontvangsten geschiedt aan de hand van de vaststellingen en van stortingen van 
ontvangsten aan de Gemeenschap.

De controle van de uitgaven geschiedt aan de hand van betalingsverplichtingen en van betalingen.

Deze controles kunnen plaatsvinden vóór de afsluiting van de rekeningen van het betrokken begrotingsjaar.

3. De controle geschiedt aan de hand van stukken, en, zo nodig, ter plaatse bij de Instellingen van de 
Gemeenschap en in de Lid-Staten. De controle in de Lid-Staten geschiedt in samenwerking met de nationale 
controle-instanties of, indien deze laatste niet over de nodige bevoegdheden beschikken, in samenwerking 
met de bevoegde nationale diensten. Deze instanties of diensten delen aan de Rekenkamer mee of zij aan de 
controle wensen deel te nemen.

Alle bescheiden en inlichtingen die nodig zijn voor de vervulling van de taak van de Rekenkamer, worden 
haar op haar verzoek verstrekt door de Instellingen van de Gemeenschap en door de nationale controle-
instanties of, indien deze niet over de nodige bevoegdheden beschikken, door de bevoegde nationale 
diensten.

4. De Rekenkamer stelt na afsluiting van elk begrotingsjaar een jaarverslag op. Dit verslag wordt 
toegezonden aan de Instellingen van de Gemeenschap en te zamen met de antwoorden van deze Instellingen 
op de opmerkingen van de Rekenkamer, in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 
gepubliceerd.
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De Rekenkamer kan voorts te allen tijde met betrekking rot bijzondere vraagstukken opmerkingen maken en 
kan op verzoek van een van de Instellingen van de Gemeenschap adviezen uitbrengen.

De Rekenkamer neemt haar jaarverslagen of adviezen aan met meerderheid van stemmen van haar leden.

De Rekenkamer staat de Vergadering en de Raad bij bij de controle op de uitvoering van de begroting.".

Artikel 17

Met Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap wordt als volgt aangevuld:

„Artikel 206 ter

Op aanbeveling van de Raad, die besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, verleent de 
Vergadering aan de Commissie kwijting voor de uitvoering van de begroting. Te dien einde onderzoekt zij, 
na de Raad, de rekeningen en de financiële balans genoemd in artikel 205 bis, alsmede het jaarverslag van 
de Rekenkamer te zamen met de antwoorden van de gecontroleerde Instellingen op de opmerkingen van de 
Rekenkamer.".

Artikel 18

Artikel 209 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap wordt als volgt 
gelezen:

„Artikel 209

De Raad, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de 
Vergadering en advies van de Rekenkamer:

a) stelt de Financiële Reglementen vast waarbij met name de wijze wordt vastgesteld, waarop de begroting 
wordt opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en verantwoording wordt gedaan en de 
rekeningen worden nagezien;

b) bepaalt de regels en de procedure volgens welke de budgettaire ontvangsten, waarin het stelsel der eigen 
middelen van de Gemeenschappen voorziet, ter beschikking van de Commissie worden gesteld, en schrijft 
voor welke maatregelen moeten worden toegepast om in voorkomend geval te voorzien in de behoefte aan 
kasmiddelen;

c) stelt de regels vast en organiseert de controle betreffende de verantwoordelijkheid der ordonnateurs en 
rekenplichtigen.".

Hoofdstuk III - Bepalingen houdende wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie
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Artikel 19

Artikel 3 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt 
aangevuld met het volgende lid:

„3. De controle van de rekeningen geschiedt door een Rekenkamer die handelt binnen de grenzen van de 
haar door het onderhavige Verdrag verleende bevoegdheden”.

Artikel 20

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

„Artikel 177

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

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

2. Elke Instelling van de Gemeenschap maakt voor 1 juli een raming op van onderzoek en uitgaven. De 
Commissie voegt die ramingen in een voorontwerp van begroting samen. Zij voegt daaraan een advies toe, 
dat afwijkende ramingen mag inhouden.

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

3. De Commissie legt het voorontwerp van begroting uiterlijk op 1 september van het jaar dat voorafgaat aan 
het betrokken begrotingsjaar aan de Raad voor.

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

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

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

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

Indien de Vergadering binnen een termijn van vijfenveertig dagen na voorlegging van de ontwerp-begroting 
haar goedkeuring heeft verleend, is de begroting definitief vastgesteld. Indien de Vergadering binnen die 

19 / 28 02/04/2014



termijn de ontwerp-begroting niet heeft geamendeerd of geen wijzigingen daarin heeft voorgesteld, wordt de 
begroting geacht definitief te zijn vastgesteld.

Indien de Vergadering binnen die termijn amendementen heeft aangenomen of wijzigingen heeft 
voorgesteld, wordt de aldus geamendeerde of van wijzigingsvoorstellen voorziene ontwerp-begroting aan de 
Raad gezonden.

5. Na over de ontwerp-begroting te hebben beraadslaagd met de Commissie en, in voorkomend geval, met 
de andere betrokken Instellingen, neemt de Raad een besluit onder de volgende voorwaarden:

a) de Raad kan elk der door de Vergadering aangenomen amendementen met gekwalificeerde meerderheid 
van stemmen wijzigen;

b) wat de wijzigingsvoorstellen betreft:

— indien een door de Vergadering voorgestelde wijziging niet leidt tot stijging van het totale bedrag van de 
uitgaven van een Instelling, met name doordat de stijging van de uitgaven die daarvan het gevolg zou zijn, 
uitdrukkelijk wordt gecompenseerd door één of meer voorgestelde wijzigingen die een overeenkomstige 
daling van de uitgaven behelzen, kan de Raad dit wijzigingsvoorstel met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen afwijzen. Bij gebreke van een afwijzend besluit is het wijzigingsvoorstel aanvaard;

— indien een door de Vergadering voorgestelde wijziging leidt tot stijging van het totale bedrag van de 
uitgaven van een Instelling, kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen dit 
wijzigingsvoorstel aanvaarden. Bij gebreke van een besluit tot aanvaarding is het wijzigingsvoorstel 
afgewezen;

— indien de Raad overeenkomstig één van beide vorige alinea's een wijzigingsvoorstel heeft afgewezen, 
kan hij met gekwalificeerde meerderheid van stemmen of wel het in de ontwerp-begroting voorkomende 
bedrag handhaven, of wel een ander bedrag vaststellen.

De ontwerp-begroting wordt gewijzigd overeenkomstig de door de Raad aangenomen wijzigingsvoorstellen.

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

Indien de Raad binnen deze termijn een of meer der door de Vergadering aangenomen amendementen heeft 
gewijzigd of indien de door haar ingediende wijzigingsvoorstellen zijn afgewezen of gewijzigd, wordt de 
gewijzigde ontwerp-begroting opnieuw aan de Vergadering toegezonden. De Raad zet het resultaat van zijn 
beraadslagingen aan de Vergadering uiteen.

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

7. Wanneer de in dit artikel omschreven procedure is afgesloten, constateert de Voorzitter van de 
Vergadering dat de begroting definitief is vastgesteld.

8. De Vergadering kan evenwel, met meerderheid van de stemmen van haar leden en met twee derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen, om gewichtige redenen, de ontwerp-begroting afwijzen en verzoeken dat haar 
een nieuw ontwerp wordt voorgelegd.

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

Na raadpleging van het Comité voor de economische politiek constateert de Commissie dit 
maximumpercentage, dar voorvloeit uit:

— de ontwikkeling van het bruto nationaal produkt naar volume in de Gemeenschap,

— de gemiddelde variatie van de begrotingen der Lid-Staten en uit

en uit

— het verloop van de kosten van levensonderhoud in het laatste begrotingsjaar.

Het maximumpercentage wordt vóór 1 mei aan alle Instellingen van de Gemeenschap medegedeeld. Deze 
dienen dit percentage te respecteren zolang de begrotingsprocedure loopt, behoudens het bepaalde in de 
vierde en de vijfde alinea.

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

Is de Vergadering, de Raad of de Commissie van oordeel dat de activiteiten van de Gemeenschappen een 
overschrijding van het volgens de procedure van dit lid bepaalde percentage nodig maken, dan kan een 
nieuw percentage worden vastgesteld in onderlinge overeenstemming tussen de Raad, die besluit met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen, en de Vergadering, die besluit met meerderheid van de stemmen 
van haar leden en van drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen.

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

Artikel 21

Artikel 178 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt als 
volgt gelezen:

„Artikel 178

Indien bij het begin van een begrotingsjaar de begroting nog niet is aangenomen, kunnen de uitgaven 
maandelijks worden verricht per hoofdstuk of per andere afdeling, overeenkomstig de bepalingen van het ter 
uitvoering van artikel 183 vastgestelde reglement, zonder dat zij een twaalfde der bij de begroting van het 
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vorige begrotingsjaar geopende kredieten mogen overschrijden en zonder dat deze maatregel tot gevolg mag 
hebben, dat de Commissie meer dan een twaalfde van de kredieten van de in voorbereiding zijnde 
ontwerpbegroting ter beschikking krijgt.

De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, onder voorbehoud dat aan de overige in de 
eerste alinea gestelde voorwaarden wordt voldaan, uitgaven van meer dan een twaalfde toestaan.

Indien dit besluit betrekking heeft op andere uitgaven dan die welke verplicht voortvloeien uit het Verdrag 
of de ter uitvoering daarvan vastgestelde besluiten, zendt de Raad het onverwijld aan de Vergadering; 
binnen een termijn van dertig dagen kan de Vergadering met meerderheid van de stemmen van haar leden en 
van drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen, een andersluidend besluit nemen voor deze uitgaven 
voor wat betreft het gedeelte dat het in de eerste alinea bedoelde twaalfde overschrijdt. Dit gedeelte van het 
besluit van de Raad wordt geschorst totdat de Vergadering heef besloten. Indien de Vergadering binnen 
bovengenoemde termijn geen andersluidend besluit dan dat van de Raad heeft genomen, wordt dit besluit 
geacht definitief te zijn vastgesteld.

De in de tweede en derde alinea bedoelde besluiten voorzien op het gebied van de middelen in de nodige 
maatregelen voor de toepassing van dit artikel.".

Artikel 22

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt als volgt aangevuld:

„Artikel 179 bis

De Commissie legt elk jaar aan de Raad en aan de Vergadering de rekeningen van het afgelopen 
begrotingsjaar voor welke betrekking hebben op de uitvoering van de begroting. Bovendien doet zij hun een 
financiële balans van de activa en passiva van de Gemeenschap toekomen.".

Artikel 23

Artikel 180 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt als 
volgt gelezen:

„Artikel 180

1. Er wordt een Rekenkamer ingesteld.

2. De Rekenkamer bestaat uit negen leden.

3. De leden van de Rekenkamer worden gekozen uit personen die in hun eigen land behoren of behoord 
hebben tot de externe controle-instanties of die voor deze functie bijzonder geschikt zijn. Zij moeten alle 
waarborgen voor onafhankelijkheid bieden.

4. De leden van de Rekenkamer worden door de Raad, met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van 
de Vergadering voor zes jaar benoemd.

22 / 28 02/04/2014



Bij de eerste benoemingen echter, worden vier leden van de Rekenkamer die bij loting worden aangewezen, 
voor een beperkte ambtsperiode van vier jaar benoemd.

De leden van de Rekenkamer zijn herbenoembaar.

Zij kiezen uit hun midden voor drie jaar de Voorzitter van de Rekenkamer. Hij is herkiesbaar.

5. De leden van de Rekenkamer oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit in het algemeen belang van 
de Gemeenschap.

Bij de vervulling van hun plichten vragen noch aanvaarden zij instructies van enige Regering of enig 
lichaam. Zij onthouden zich van iedere handeling welke onverenigbaar is met het karakter van hun ambt.

6. De leden van de Rekenkamer mogen gedurende hun ambtsperiode geen andere beroepswerkzaamheden, 
al dan niet tegen beloning, verrichten. Bij hun ambtsaanvaarding verbinden zij zich plechtig om gedurende 
hun ambtsperiode en na afloop daarvan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen na te komen, in het 
bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het aanvaarden van bepaalde functies of voordelen na 
afloop van die ambtsperiode.

7. Behalve in geval van een regelmatige vernieuwing of overlijden, eindigt de ambtsvervulling van een lid 
van de Rekenkamer door vrijwillig ontslag of door ontslag ambtshalve ingevolge een uitspraak van het Hof 
van Justitie overeenkomstig lid 8.

De betrokkene wordt vervangen voor de verdere duur van het mandaat.

Behoudens in geval van ontslag ambtshalve, blijven de leden van de Rekenkamer in functie totdat in hun 
vervanging is voorzien.

8. De leden van de Rekenkamer kunnen slechts van hun ambt worden ontheven of vervallen worden 
verklaard van hun recht op pensioen of andere daarvoor in de plaats tredende voordelen, indien het Hof van 
Justitie, op verzoek van de Rekenkamer, constateert dat zij hebben opgehouden aan de eisen voor de 
uitoefening van hun ambt of aan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

9. De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de arbeidsvoorwaarden vast, met name de 
bezoldiging, de vergoedingen en het pensioen van de Voorzitter en de leden van de Rekenkamer. Met 
dezelfde meerderheid stelt hij ook de vergoedingen vast die als bezoldiging kunnen worden aangemerkt;

10. De bepalingen van het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese 
Gemeenschappen die van toepassing zijn op de rechters van het Hof van Justitie gelden ook voor de leden 
van de Rekenkamer.".

Artikel 24

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt als volgt aangevuld:

„Artikel 180 bis
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1. De Rekenkamer onderzoekt de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschap. Zij 
onderzoekt tevens de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van elk door de Gemeenschap ingesteld 
orgaan, voor zover het instellingsbesluit dit onderzoek niet uitsluit.

2. De Rekenkamer onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven, en gaat 
tevens na of een goed financieel beheer werd gevoerd.

De controle van de ontvangsten geschiedt aan de hand van de vaststellingen en van stortingen van 
ontvangsten aan de Gemeenschap.

De controle van de uitgaven geschiedt aan de hand van betalingsverplichtingen en van betalingen.

Deze controles kunnen plaatsvinden vóór de afsluiting van de rekeningen van het betrokken begrotingsjaar.

3. De controle geschiedt aan de hand van stukken, en, zo nodig, ter plaatse bij de Instellingen van de 
Gemeenschap en in de Lid-Staten. De controle in de Lid-Staten geschiedt in samenwerking met de nationale 
controle-instanties of, indien deze laatste niet over de nodige bevoegdheden beschikken, in samenwerking 
met de bevoegde nationale diensten. Deze instanties of diensten delen aan de Rekenkamer mee of zij aan de 
controle wensen deel te nemen.

Alle bescheiden en inlichtingen die nodig zijn voor de vervulling van de taak van de Rekenkamer, worden 
haar op haar verzoek verstrekt door de Instellingen van de Gemeenschap en door de nationale controle-
instanties of, indien deze niet over de nodige bevoegdheden beschikken, door de bevoegde nationale 
diensten.

4. De Rekenkamer stelt na afsluiting van elk begrotingsjaar een jaarverslag op. Dit verslag wordt 
toegezonden aan de Instellingen van de Gemeenschap en te zamen met de antwoorden van deze Instellingen 
op de opmerkingen van de Rekenkamer, in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 
gepubliceerd.

De Rekenkamer kan voorts te allen tijde met betrekking tot bijzondere vraagstukken opmerkingen maken en 
kan op verzoek van een van de Instellingen van de Gemeenschap adviezen uitbrengen.

De Rekenkamer neemt haar jaarsverslagen of adviezen aan met meerderheid van stemmen van haar leden.

De Rekenkamer staat de Vergadering en de Raad bij bij de controle op de uitvoering van de begroting.”.

Artikel 25

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt als volgt aangevuld:

„Artikel 180 ter 

Op aanbeveling van de Raad, die besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, verleent de 
Vergadering aan de Commissie kwijting voor de uitvoering van de begroting. Te dien einde onderzoekt zij, 
na de Raad, de rekeningen en de financiële balans genoemd in artikel 179 bis, alsmede het jaarverslag van 
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de Rekenkamer te zamen met de antwoorden van de gecontroleerde Instellingen op de opmerkingen van de 
Rekenkamer.”.

Artikel 26

Artikel 183 van hei Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt als 
volgt gelezen:

„Artikel 183

De Raad, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de 
Vergadering en advies van de Rekenkamer:

a) stelt de Financiële Reglementen vast, waarbij met name de wijze wordt vastgesteld waarop de begroting 
wordt opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en verantwoording wordt gedaan en de 
rekeningen worden nagezien;

b) bepaalt de regels en de procedure volgens welke de budgettaire ontvangsten, waarin het stelsel der eigen 
middelen van de Gemeenschappen voorziet, ter beschikking van de Commissie worden gesteld, en schrijft 
voor welke maatregelen moeten worden toegepast om in voorkomend geval te voorzien in de behoefte aan 
kasmiddelen;

c) stelt de regels vast en organiseert de controle betreffende de verantwoordelijkheid der ordonnateurs en 
rekenplichtigen.”.

Hoofdstuk IV - Bepalingen houdende wijziging van het Verdrag tot instelling van een Raad en een 
Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben

Artikel 27

Artikel 22 van het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese 
Gemeenschappen gemeen hebben, wordt als volgt gelezen:

„Artikel 22

1. De algemene en bijzondere bevoegdheden, toegekend aan de Rekenkamer die is ingesteld bij artikel 78 
sexies van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, bij artikel 206 van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en bij artikel 180 van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, worden overeenkomstig de onderscheiden 
bepalingen van deze Verdragen, uitgeoefend door één Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen die is 
samengesteld zoals in deze artikelen is bepaald.

2. Onverminderd de in lid 1 genoemde algemene en bijzondere bevoegdheden, oefent de Rekenkamer van 
de Europese Gemeenschappen de algemene en bijzondere bevoegdheden uit die vóór de inwerkingtreding 
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van dit Verdrag waren toegekend aan de Controlecommissie van de Europese Gemeenschappen en aan de 
Financiële Commissaris van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, en dit onder de voorwaarden 
als bepaald in de onderscheiden teksten waarin wordt verwezen naar de Controlecommissie en de Financiële 
Commissaris. In al deze teksten worden de woorden „Controlecommissie" en „Financiële Commissaris" 
vervangen door het woord „Rekenkamer"."

Hoofdstuk V - Slotbepalingen

Artikel 28

1. De leden van de Rekenkamer worden onmiddellijk na de inwerkingtreding van dit Verdrag benoemd.

2. De ambtstermijn van de leden van de Controlecommissie en van de Financiële Commissaris eindigt op de 
dag dat deze het Verslag indienen betreffende het begrotingsjaar dat voorafgaat aan dat waarin de leden van 
de Rekenkamer zijn benoemd; hun controlebevoegdheden zijn beperkt tot de controle van de verrichtingen 
betreffende dat begrotingsjaar.

Artikel 29

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

Artikel 30

Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het nederleggen van de akte van 
bekrachtiging door de ondertekenende Staat die als laatste deze handeling verricht.

Indien dit Verdrag tijdens de begrotingsprocedure in werking treedt, stelt de Raad, na raadpleging van de 
Vergadering en de Commissie, de maatregelen vast, die nodig zijn om de toepassing van dit Verdrag op het 
resterende deel van de begrotingsprocedure te vergemakkelijken.

Artikel 31

Dit Verdrag, opgesteld in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Ierse, de 
Italiaanse en de Nederlandse taal, zijnde de zeven teksten gelijkelijk authentiek, zal worden nedergelegd in 
het archief van de Regering van de Italiaanse Republiek, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift 
daarvan toezendt aan de regeringen der andere ondertekenende staten.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag 
gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Treaty.
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En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

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

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben 
gesteld.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfjerds. 

Geschehen zü Brussel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundsiebzig.

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

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-quinze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an dóù lá is fiche de mhí Iúil, míle naoi gcéad seachtó a cúig.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue luglio millenovecentosettantacinque. 

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderd vijfenzeventig.

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

[handtekening]

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

[handtekening]

Für den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland

[handtekening]

Pour le président de la République française

[handtekening]

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

[handtekeing]

Per il presidente della Repubblica italiana

[handtekening]
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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

[handtekening]

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

[handtekening]

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

[handtekening]
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