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ZÁVEREČNÝ AKT
MEDZIVLÁDNA KONFERENCIA O SPOLOČNOM TRHU A EURATOM, zvolaná do Benátok 29. mája 1956 ministrami
zahraničných vecí Belgického kráľovstva, Spolkovej republiky Nemecko, Francúzskej republiky, Talianskej republiky,
Luxemburského veľkovojvodstva a Holandského kráľovstva, pokračovaním rokovaní v Bruseli a ich ukončením na stretnutí
v Ríme 25. marca 1957, prijala tieto texty:
I
1. Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a prílohy k zmluve,
2. Protokol o Štatúte Európskej investičnej banky,
3. Protokol o nemeckom vnútornom obchode a s tým súvisiacich problémoch,
4. Protokol o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Francúzska,
5. Protokol týkajúci sa Talianska,
6. Protokol týkajúci sa Luxemburského veľkovojvodstva,
7. Protokol o tovaroch s pôvodom a tovaroch pochádzajúcich z určitých krajín, ktoré podliehajú osobitnému zaobchádzaniu pri
dovoze do niektorého z členských štátov,
8. Protokol o zaobchádzaní, ktorému podliehajú výrobky patriace do pôsobnosti Európskeho spoločenstva uhlia a ocele
vo vzťahu k Alžírsku a zámorským departementom Francúzskej republiky,
9. Protokol o minerálnych olejoch a ich niektorých derivátoch,
10. Protokol o uplatňovaní Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva na neeurópske časti Holandského
kráľovstva,
11. Vykonávací dohovor o pridružení zámorských krajín a území k spoločenstvu a prílohy k dohovoru,
12. Protokol o colných kvótach pre dovoz banánov,
13. Protokol o colných kvótach na dovoz nepraženej kávy.
II
1. Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a prílohy k zmluve,
2. Protokol o uplatňovaní Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na neeurópske časti Holandského
kráľovstva.
III
Dohovor o niektorých orgánoch spoločných pre Európske spoločenstvá.
V čase podpisu týchto textov konferencia prijala vyhlásenia uvedené ďalej a pripojené k tomuto aktu;
1. Spoločné vyhlásenie o spolupráci so štátmi, ktoré sú členmi medzinárodných organizácií,
2. Spoločné vyhlásenie o Berlíne,
3. Vyhlásenie zámerov o pridružení nezávislých krajín oblasti francúzskeho franku k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu,
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4. Vyhlásenie zámerov o pridružení Líbyjského kráľovstva k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu,
5. Vyhlásenie zámerov o poručníckom území Somálska, v súčasnej dobe pod správou Talianskej republiky,
6. Vyhlásenie zámerov o pridružení Surinamu a Holandských Antíl k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu.
Konferencia vzala na vedomie vyhlásenia uvedené ďalej a pripojené k tomuto aktu:
1. Vyhlásenie vlády Spolkovej republiky Nemecko o definícii výrazu „nemecký štátny príslušník“,
2. Vyhlásenie vlády Spolkovej republiky Nemecko o uplatnení zmlúv na Berlín,
3. Vyhlásenie vlády Francúzskej republiky o patentových prihláškach chrániacich informácie, ktoré majú ostať utajené na účely
obrany.
S konečnou platnosťou konferencia rozhodla vypracovať v neskoršom termíne:
1. Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskeho hospodárskeho spoločenstva,
2. Protokol o výsadách a imunitách Európskeho hospodárskeho spoločenstva,
3. Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,
4. Protokol o výsadách a imunitách Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
Protokoly 1 a 2 sa pripoja k Zmluve o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva; protokoly 3 a 4 sa pripoja k Zmluve
o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali tento záverečný akt.
V Ríme 25. marca tisícdeväťstopäťdesiatsedem.
P. H. SPAAK.
ADENAUER.
PINEAU.
Antonio SEGNI.
BECH.
J. LUNS.

J. Ch. SNOY et d'OPPUERS.
HALLSTEIN.
M. FAURE.
Gaetano MARTINO.
Lambert SCHAUS.
J. LINTHORST HOMAN.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE
o spolupráci so štátmi, ktoré sú členmi medzinárodných organizácií
VLÁDY BELGICKÉHO KRÁĽOVSTVA, SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO, FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,
TALIANSKEJ REPUBLIKY, LUXEMBURSKÉHO VEĽKOVOJVODSTVA A HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA,
V ČASE podpisu Zmlúv o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,
S VEDOMÍM zodpovednosti, ktorú berú na seba za budúcnosť Európy zlúčením svojich trhov, pevnejším spojením svojich
ekonomík a určením princípov a podrobností spoločnej politiky na tomto poli,
UZNÁVAJÚC, že zriadením colnej únie a tesnejšou spoluprácou na mierovom vývoji jadrovej energie budú zabezpečovať
hospodársky a sociálny pokrok, a tak prispejú nielen k svojej vlastnej prosperite, ale aj k prosperite ostatných krajín,
PRI ÚSILÍ, aby sa tieto krajiny podieľali na vyhliadkach rozvoja, ktorý sa tým umožní,
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DEKLARUJÚ SVOJU PRIPRAVENOSŤ, hneď ako tieto zmluvy nadobudnú platnosť, uzavrieť dohody s inými krajinami,
najmä v rámci medzinárodných organizácií, do ktorých patria, aby dosiahli ciele spoločného záujmu a zabezpečili harmonický
rozvoj trhu vo všeobecnosti.
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE
o Berlíne
VLÁDY BELGICKÉHO KRÁĽOVSTVA, SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO, FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,
TALIANSKEJ REPUBLIKY, LUXEMBURSKÉHO VEĽKOVOJVODSTVA A HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA,
ZO ZRETEĽOM na osobitné postavenie Berlína a na potrebu poskytnúť mu podporu slobodného sveta,
PRI ÚSILÍ potvrdiť svoju solidaritu s ľuďmi v Berlíne,
VYUŽIJÚ PLATNÉ ÚRADY v rámci spoločenstva, aby sa mohli vykonať všetky potrebné opatrenia na uľahčenie hospodárskej
a sociálnej situácie Berlína, na podporu jeho rozvoja a na zabezpečenie jeho hospodárskej stability.
VYHLÁSENIE ZÁMEROV
o pridružení nezávislých krajín oblasti francúzskeho franku
k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu
VLÁDY BELGICKÉHO KRÁĽOVSTVA, SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO, FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,
TALIANSKEJ REPUBLIKY, LUXEMBURSKÉHO VEĽKOVOJVODSTVA A HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA,
BERÚC DO ÚVAHY hospodárske, finančné a menové dohody a dohovory uzatvorené medzi Francúzskom a inými nezávislými
krajinami oblasti francúzskeho franku,
PRI ÚSILÍ udržať a zintenzívniť tradičné obchodné toky medzi členskými štátmi Európskeho hospodárskeho spoločenstva
a týmito nezávislými krajinami a podieľať sa na hospodárskom a sociálnom rozvoji týchto nezávislých krajín,
DEKLARUJÚ SVOJU PRIPRAVENOSŤ, hneď ako táto zmluva nadobudne platnosť, navrhnúť týmto krajinám otvorenie
negociácií na účely uzavretia dohody o hospodárskom pridružení k spoločenstvu.
VYHLÁSENIE ZÁMEROV
o pridružení Líbyjského kráľovstva
k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu
VLÁDY BELGICKÉHO KRÁĽOVSTVA, SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO, FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,
TALIANSKEJ REPUBLIKY, LUXEMBURSKÉHO VEĽKOVOJVODSTVA A HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA,
BERÚC DO ÚVAHY hospodárske väzby medzi Talianskom a Líbyjským kráľovstvom,
PRI ÚSILÍ udržať a zintenzívniť tradičné obchodné toky medzi členskými štátmi spoločenstva a Líbyjským kráľovstvom
a podieľať sa na hospodárskom a sociálnom rozvoji Líbye,
DEKLARUJÚ SVOJU PRIPRAVENOSŤ, hneď ako táto zmluva nadobudne platnosť, navrhnúť Líbyjskému kráľovstvu
otvorenie negociácií na účely uzavretia dohody o hospodárskom pridružení k spoločenstvu.

Strana 3442

Zbierka zákonov 2004

Príloha k čiastke 85

VYHLÁSENIE ZÁMEROV
o poručníckom území Somálska,
v súčasnej dobe pod správou Talianskej republiky
VLÁDY BELGICKÉHO KRÁĽOVSTVA, SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO, FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,
TALIANSKEJ REPUBLIKY, LUXEMBURSKÉHO VEĽKOVOJVODSTVA A HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA,
PRI ÚSILÍ, v čase podpisu Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, definovať presnú pôsobnosť článkov
131 a 227 tejto zmluvy vzhľadom na skutočnosti, že podľa článku 24 dohody o poručníctve týkajúcom sa poručníckeho územia
Somálska, talianska správa tohto územia sa skončí 2. decembra 1960,
DOHODLI SA dať orgánom, ktoré po tomto dátume budú zodpovedné za vzťahy Somálska so zahraničím, možnosť potvrdiť
pridruženie tohto územia k spoločenstvu a deklarujú svoju pripravenosť navrhnúť týmto orgánom, ak to bude potrebné,
otvorenie negociácií na účely uzavretia dohody o hospodárskom pridružení k spoločenstvu.
VYHLÁSENIE ZÁMEROV
o pridružení Surinamu a Holandských Antíl
k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu
VLÁDY BELGICKÉHO KRÁĽOVSTVA, SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO, FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,
TALIANSKEJ REPUBLIKY, LUXEMBURSKÉHO VEĽKOVOJVODSTVA A HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA,
BERÚC DO ÚVAHY úzke väzby, ktoré spájajú niektoré časti Holandského kráľovstva,
PRI ÚSILÍ udržať a zintenzívniť tradičné obchodné toky medzi členskými štátmi Európskeho hospodárskeho spoločenstva
na jednej strane a Surinamom a Holandskými Antilami na druhej strane podieľať sa na hospodárskom a sociálnom rozvoji
týchto krajín
DEKLARUJÚ SVOJU PRIPRAVENOSŤ, hneď ako táto zmluva nadobudne platnosť, otvoriť negociácie na požiadanie
Holandského kráľovstva na účely uzavretia dohody o hospodárskom pridružení Surinamu a Holandských Antíl k spoločenstvu.
VYHLÁSENIE VLÁDY
SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO
o definícii výrazu „nemecký štátny príslušník“
V čase podpisu Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre
atómovú energiu vláda Spolkovej republiky Nemecko robí toto vyhlásenie:
„Všetci Nemci, ako je definované v Základnom zákone Spolkovej republiky Nemecko, sú považovaní za štátnych príslušníkov
Spolkovej republiky Nemecko “.
VYHLÁSENIE VLÁDY
SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO
o uplatnení zmlúv na Berlín
Vláda Spolkovej republiky Nemecko si pri zakladaní svojich ratifikačných dokumentov vyhradzuje právo vyhlásiť, že Zmluva
o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa
rovnakou mierou vzťahuje na spolkovú krajinu Berlín.
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VYHLÁSENIE VLÁDY
FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY
o patentových prihláškach chrániacich informácie, ktoré majú ostať utajené na účely obrany
VLÁDA FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,
ZOHĽADŇUJÚC ustanovenia článkov 17 a 25 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,
DEKLARUJE svoju pripravenosť uskutočniť také správne opatrenia a navrhnúť francúzskemu parlamentu také legislatívne
opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie hneď, ako táto zmluva nadobudne platnosť, aby patentové prihlášky
chrániace informácie mali za následok, dodržiavajúc bežný postup, udelenie patentov podliehajúcich dočasnému zákazu
zverejnenia.

