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Domstolens stillingtagen

1

Ved begæring af 13. november 1978 har Kommissionen anmodet Domstolen
om en udtalelse i medfør af EØF-traktatens artikel 228, stk. 1, andet afsnit,

angående spørgsmålet, hvorvidt det udkast til international overenskomst om
naturgummi, som er under forhandling inden for rammerne af De forenede
Nationers Udenrigshandels- og Udviklingskonference (herefter benævnt:
UNCTAD), er foreneligt med traktaten, især med henblik på Fællesskabets
kompetence til at indgå denne overenskomst.
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2

Kommissionen har indgivet denne begæring som følge af en mellem den og
Rådet opstået uenighed om, hvorledes Fællesskabets og medlemsstaternes
kompetence til at forhandle og indgå den pågældende overenskomst skal
afgrænses indbyrdes. Kommissionens og Rådets opfattelse af dette spørgsmål
kan sammenfattes således:

Ifølge Kommissionens opfattelse falder den påtænkte aftale helt eller i hvert
fald i det væsentlige inden for rammerne af EØF-traktatens artikel 113 om
den fælles handelspolitik. Som følge heraf er forhandlingen og indgåelsen af
aftalen omfattet af Fællesskabets enekompetence; følgelig skal Fællesskabet
via sine egne institutioner påtage sig alle rettigheder og forpligtelser i forbin
delse med dets status som kontraherende part i overenskomsten, deltage på
lige fod med de øvrige parter i de institutioner, som vil blive oprettet inden
for overenskomstens rammer og have egen selvstændig stemmeret i disse og
lade denne stemmeret udøve af sine egne repræsentanter.

Ifølge Rådet omfatter overenskomsten andet end rent handelspolitiske
spørgsmål, hvorfor der skal ske en opdeling af kompetencen mellem Fælles
skabet og medlemsstaterne, således at overenskomsten som andre lignende
overenskomster skal indgås som en såkaldt »blandet» overenskomst, dvs. af
Fællesskabet sammen med dets medlemsstater. Rådet finder, at denne frem

gangsmåde, som er blevet anvendt ved adskillige lejligheder inden for
rammerne af associeringsordningerne, de påbegyndte forhandlinger i forbin
delse med »Nord-Syd-Dialogen« og tidligere aftaler om basisprodukter, på
fuld tilfredsstillende vis har givet mulighed for at hævde Fællesskabets enhed
på internationalt plan.

3

Det fremgår af det ovenfor anførte, at Fællesskabets ret til at deltage i den
påtænkte overenskomst i sig selv ikke bliver bestridt. Den eneste uoverens
stemmelse består i spørgsmålet om, hvorvidt overenskomstens indhold fuld
stændig henhører under Fællesskabets kompetence, eller om der på grund af
indholdet eventuelt skal ske en kompetenceopdeling med såvel Fællesskabets
som medlemsstaternes deltagelse i overenskomsten til følge.
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I — Forhistorie og sagsbehandlingens forløb

4

Fællesskabets deltagelse i internationale overenskomster om basisprodukter
er ikke af helt ny dato. Fællesskabet deltog nemlig i de internationale aftaler
om korn, 1967-1971, i de internationale aftaler om kakao, 1972-1975, i den
internationale aftale om kaffe, 1976, samt i den fjerde og femte internatio

nale aftale om tin, 1970-1975 (vedrørende nyere overenskomster jf. i række
følge: EFT 1974, L 219, s. 24 (hvede) 1976, L 321, s. 29 (kakao), 1976,
L 309, s. 28 (kaffe), og 1976, L 222, s. 1 (tin)). Alle disse overenskomster
blev afsluttet af Fællesskabet sammen med medlemsstaterne. For Fællesska
bets vedkommende blev disse overenskomster iværksat i henhold til EØF-

traktatens artikel 113. Fællesskabet har desuden deltaget i forhandlingen
vedrørende internationale overenskomster om sukker og olivenolie, men
fandt dog slutteligt, at det ikke var hensigtsmæssigt at tiltræde disse overens
komster. Det skal bemærkes, at der også i bilaterale handelsoverenskomster,
som Fællesskabet har afsluttet i henhold til artikel 113, findes bestemmelser

vedrørende handelen med visse basisprodukter eller lignende produkter,
eventuelt med garantier for forsyningen.

5

Da den igangværende forhandling om naturgummi er indledt inden for
rammerne af UNCTAD, er det nødvendigt først at nævne visse bestemmelser
i dette organs statut, som blev fastsat ved en resolution af De forenede
Nationers generalforsamling 1995 (XIX), den 30. december 1964. I henhold
til denne statut har UNCTAD til opgave at fremme verdenshandelen, hoved
sagelig med henblik på at fremskynde den økonomiske udvikling, og især
handelen mellem lande på forskelligt udviklingstrin, mellem udviklingslande
og lande med et andet økonomisk og socialt system, og at fastsætte prin
cipper og en politik for verdenshandelen og problemerne i forbindelse med
den økonomiske udvikling. Det påhviler i denne henseende UNCTAD at
tage initiativ med henblik på forhandling og vedtagelse af multilaterale

retlige midler inden for verdenshandelen (II, 3, litra a) b) og 3) i anførte
resolution).
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I henhold til disse bestemmelser vedtog Generalforsamlingen den 1. maj 1974
en erklæring og et handlingsprogram om etablering af en »ny økonomisk
verdensorden« (resolution af 3201 og 3202 (s. VI) og den 12. december 1974
et »Charter for medlemsstaternes økonomiske rettigheder og pligter »(resolu
tion 3281 (XXIX)). Blandt principperne i denne »nye økonomiske orden«
anfører resolutionen 3201 (s. VI) et rimeligt og lige forhold mellem priserne
på råvarer, basisprodukter, forarbejdede og halvt forarbejdede artikler, som
eksporteres af udviklingslandene, og priserne på råvarer, basisprodukter,
forarbejdede artikler, udstyr og materiale, som indføres af disse, for herved

6

at

forbedre

disse

landes

utilfredsstillende

handelsvilkår,

samt

fremme

»verdensøkonomien« (§ 4,5). Resolution 3202 (s. VI) kræver, at der udfoldes
størst mulige bestræbelser for at ændre den fortsatte tendens til stagnering af
eller fald i realprisen for flere af udviklingslandenes udførte basisprodukter
trods en generel prisstigning på disse produkter, idet dette medfører nedsatte
eksportindtægter for disse udviklingslande (I, § 1 litra c)). Den samme reso
lution henstiller at fremskynde »udarbejdelsen af overenskomster om basis
produkter med henblik på at korrigere eller stabilisere verdensmarkedet for
råvarer og basisprodukter, og at forberede et integreret globalt program, som
angiver retningslinjerne og tager hensyn til igangværende bestræbelser på
dette område for at udvide antallet af de basisprodukter, hvis udførsel har
betydning for udviklingslandene «(sammesteds, § 3, litra a), iii) og iv)). På
grundlag af disse resolutioner vedtog UNCTAD den 13. maj 1976 under sin
samling i Nairobi resolution 93 (IV) med titlen »Integreret råvareprogram
«(herefter benævnt »Nairobi-resolutionen«).

7

Nairobi-resolutionen, som er det umiddelbare grundlag for forhandlingen
om naturgummi, indeholder adskillige angivelser vedrørende karakteren af
den påtænkte overenskomst. Det understreges i resolutionen, at der er tale
om et program for basisprodukter, hvis udførsel har betydning for udvik
lingslandene, og at et af hovedmålene må være at nå frem til beslutninger
vedrørende »forbedring af markedsstrukturen« for disse produkter. I resolu
tionen nævnes også, at der bør oprettes en fælles fond for flere basispro
dukter. Endvidere udtales det i resolutionen, at det er nødvendigt at organi
sere verdenshandelen til gensidig fordel og med rimelige fortjenester under
hensyn til alle staters interesser, herunder navnlig udviklingslandenes; ende2897
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ligt understreges det i resolutionen, at det er nødvendigt at vedtage »en
fælles holdning og et integreret program for basisprodukter, som skal være et
globalt program, der skal forbedre strukturen af den internationale handel
med de basisprodukter, som har betydning for udviklingslandene, og som
skal tage hensyn til alle landes interesser, herunder navnlig udviklingslan
denes, og hvorved samtlige faktorer skal tages i betragtning med respekt af
det enkelte produkts karakteristika« (henholdsvis afsnit 7 og 14).

8

I resolutionens bestemmelser (under I) beskrives det samlede og grundlæg
gende mål for det integrerede program som »forbedring af udviklingslan
denes handelsvilkår« og »ophævelse af den økonomiske uligevægt mellem
industrilandene og udviklingslandene«. Følgelig blev følgende målsætninger
vedtaget:

»1. At sikre stabiliteten i handelen med basisprodukter ved at holde priserne
på et niveau, som:

a) er lønnende og retfærdigt for producenterne og rimeligt for forbru
gerne;

b) tager hensyn til verdensinflationen og ændringerne i de økonomiske
og monetære forhold i verden;

c) fremmer ligevægten mellem udbud og efterspørgsel inden for
rammerne af en ekspanderende verdenshandel med basisprodukter.

2. At forbedre og understøtte forskellige udviklingslandes realindkomst ved
forøgelse af deres eksportindtægter.

3. At søge at forbedre adgangen til markederne og sikre regelmæssig for
syning af de pågældende produkter.

4. At differentiere udviklingslandenes produktion og fremme deres indu
strialisering.

5. At gøre naturprodukter mere konkurrencedygtige i forhold til syntetiske
produkter.

6. At forbedre markedsstrukturerne for de pågældende produkter.
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7. At forbedre systemerne for markedsføring, distribution og transport af
basisprodukter, der udføres af udviklingslandene.«

Nairobi-resolutionen indeholder i del II en ikke udtømmende opregning af

9

de pågældende produkter, nemlig: bananer, bauxite, kakao, kaffe, kobber,
bomuld og garn af bomuld, hårde fibre og produkter af disse fibre, jern, jute
og varer af jute, mangan, kød, phosfater, gummi, sukker, te, tropiske træ
sorter, tin, vegetabilske olier og olieholdige frø. Adskillige af disse produkter
har i første række betydning for udviklingslandene; visse af dem, som jern,
kød, sukker og vegetabilske olier fremstilles også i Fællesskabet. Det skal
anføres, at adskillige af disse produkter som allerede nævnt er genstand for
gældende overenskomster.

10

I resolutionens del III opregnes, efter angivelse af, at der skal træffes foran
med henblik på forhandling om en fælles fond, de internationale stakninger
foranstaltninger, der skal iværksættes inden for rammerne af det integrede
program, navnlig:
— indførelse af en international lagerordning;
— harmonisering af lagerpolitikken;

— indførelse af prisordninger;
— vedtagelse af foranstaltninger til regulering af udbud, herunder anven
delse af eksportkontingenter, produktionspolitik for eksportkontingenter,
produktionspolitik og i givet fald forpligtelser vedrørende forsyningen og
aftagelsen på lang sigt;
— forbedring og udvidelse af finansieringsmulighederne med henblik på
forøgede eksportindtægter for udviklingslandene;

— forbedring af adgangen til markederne;
— forbedring af udviklingslandenes infrastruktur og industrielle kapacitet;
— mulighed for vedtagelse af særlige foranstaltninger for de basisprodukter,
som skaber problemer, der ikke kan løses tilfredsstillende via oplagring.

11

Efter en række forberedende møder besluttede UNCTAD i begyndelsen af
året 1978 at indlede en forhandling om en international overenskomst om
gummi. Det var den første forhandling i medfør af Nairobi-resolutionen om
et »integreret program«.
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Med henblik på denne forhandling rettede Kommissionen henholdsvis den
22. november 1 og 24. maj 1978 meddelelser til Rådet om retningslinjerne for
Fællesskabets holdning. Disse meddelelser refererer de indledende drøftelser
i UNCTAD, som Kommissionen havde deltaget i, og fastsætter visse
retningslinjer for forberedelsen af den kommende forhandling. Da forhand
lingen skulle indledes den 13. november 1978 rettede Kommissionen den
5. oktober 1978 1 en »henstilling« til Rådet i henhold til traktatens artikel
113, stk. 3, som indeholdt forslag til en »afgørelse om forhandlingen om en
international overenskomst om gummi« og udkast til et »forhandlingsdi
rektiv«. Ifølge dette udkast skulle Kommissionen »bemyndiges til at føre
forhandlingerne på Fællesskabets vegne efter de af Rådet meddelte direktiver
og i samråd med det særlige udvalg, oprettet i henhold til traktatens artikel
113«.

13

Kommissionen begrundede i henstillingen Fællesskabets deltagelse i overens
komsten således: »Overenskomstens midler påvirker alle direkte og grund
læggende omfanget af og vilkårene for den internationale handel med natur
gummi, og de henhører derfor under Fællesskabets kompetence i henhold til
Rom-traktatens artikel 113. Derfor skal Fællesskabet selv sikre de finansielle

bestemmelser i overenskomsten om naturgummi gennemført via direkte
bidrag fra fællesskabsbudgettet.«

14

På grundlag af denne henstilling gennemgik Rådet spørgsmålene vedrørende
Fællesskabets deltagelse i den påtænkte overenskomst. I et møde den 17.
oktober 1978 godkendte Rådet en afgørelse om fremgangsmåden, som var
udarbejdet af De faste repræsentanters Komité under overskriften »Nærmere
regler for deltagelse i konferencen« og som lød således:

»Fællesskabet og dets medlemsstater deltager i forhandlingen om gummi med
en fællesskabsdelegation og ni nationale delegationer. Fællesskabets delega
tion skal sammensættes efter den sædvanlige fremgangsmåde for en blandet
delegation (Kommission og formandskab + en tjenestemand for hver
medlemsstat).
1 — Jf. hhv. s. 2876 og 2877.
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Forhandlingen skal føres på grundlag af en forud fastsat holdning.

For spørgsmål der hører under Fællesskabets kompetence, overlades det til
Kommissionen at forhandle på Fællesskabets vegne.

For andre spørgsmål, som har særlig interesse for Fællesskabet, handles der i
fællesskab under hele forhandlingen; rollen som ordfører overlades som regel
til Kommissionens repræsentant i overensstemmelse med den procedure, der
er fastsat for blandede delegationer; interventioner fra medlemsstaternes side
skal finde sted inden for rammerne af den forudfastsatte fælles holdning for
at støtte og udvikle denne fælles holdning.

I tilfælde af vanskeligheder på stedet skal delegationerne henholde sig til
Rådets instanser i Bruxelles.«

15

I en rapport til afgørelsen, som De faste repræsentanters Komité forelagde
Rådet, anføres det, at det drejer sig om en »en pragmatisk formulering ...,

som er baseret på allerede anvendte regler for andre forhandlinger om basis
produkter« og at det var klart, at »denne formulering på ingen måde havde
indflydelse på de forskellige opfattelser af kompetencespørgsmålet i delega

tionerne og i særdeleshed hos Kommissionen«. I en note til rapporten tilføjes
det, at »ifølge Kommissionens opfattelse henhører forhandlingen om den

pågældende overenskomst under Fællesskabets enekompetence i henhold til
EØF-traktatens artikel 113. Derimod finder delegationerne, at denne
forhandling indgår i en videre sammenhæng end anført i artikel 113 og visse
af disse delegationer mener, at både artikel 113 og 116 må komme til anven
delse«.

16

I henhold til denne afgørelse fra Rådet blev forhandlingerne indledt den fast
satte dato i UNCTAD. Det skal tilføjes, at Rådet — stadig ifølge Kommis
sionens forslag — den 15. november 1978 fastsatte en fælles holdning til
forhandlingen om overenskomsten, idet der var enighed om, at drøftelserne
om dens udformning skulle fortsættes i Genève, inden for rammerne af en
samordnet repræsentation på stedet, og Rådets instanser i Bruxelles skulle
høres i tilfælde af vanskeligheder.
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Da Kommissionen erfarede, at den henstilling, den havde rettet i henhold til
artikel 113 om de nærmere regler for forhandlingerne stiltiende indirekte var
blevet forkastet ved Rådets afgørelse af 17. oktober 1978, indgav den straks
en begæring om udtalelse fra Domstolen i medfør af artikel 228, for at få
afklaret uoverensstemmelsen mellem den og Rådet. Rådet fremsatte sine

skriftlige bemærkninger den 19. februar 1979. Samtidig blev der afgivet
indlæg til støtte for Rådets bemærkninger af Den franske Republiks regering
og af Det forenede Kongeriges regering. Domstolen tilsagde Kommissionen
og Rådet til et lukket retsmøde, som fandt sted den 9. maj 1979, og hvor
under de to institutioner fik lejlighed til at begrunde deres opfattelse og
besvare spørgsmål fra flere af Domstolens medlemmer. Medlemsstaternes
regeringer var også blevet underrettet om dette retsmøde. Domstolen hørte
generaladvokaterne i et lukket møde i henhold til procesreglementets arti
kel 108.

II — Gennemgang af overenskomstudkastet

18

Kommissionen indgav sin begæring til Domstolen på det tidspunkt, da
forhandlingen efter forudgående drøftelser i UNCTAD skulle indledes offi
cielt. Derfor gengav de til Domstolen fremsendte dokumenter alene et vist
forberedende trin af de tekster, ud fra hvilke forhandlingen skulle indledes.
Efter begæringens indgivelse er der blevet afholdt to forhandlingsrunder, den
første indledtes som fastsat den 13. november 1978, mens den anden, som

var forberedt ved yderligere en meddelelse fra Kommissionen til Rådet om
forhandlingernes gang, afholdtes i marts og april 1979.

19

Efter denne sidste forhandlingsrunde tilstillede Kommissionen Domstolen de
forhandlingsdokumenter, som indeholdt de nyeste tekster. Det mest omfat
tende af disse er et dokument fra konferencens formandskab vedrørende

oprettelsen af et stødpudelager for naturgummi, finansieringen af dette lager
og dets fremtidige sammenhæng med den »fælles fond«, garantien for en
regelmæssig levering til forbrugerlandene, samt konsultationer vedrørende
national politik, som påvirker udbudet af og efterspørgslen efter gummi.
Ifølge de af Kommissionen fremlagte oplysninger, som ikke bestrides af
Rådet, kunne producentlandene og forbrugerlandene tilslutte sig denne tekst.
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Tre andre dokumenter, fra redaktionsudvalget og de øvrige konferenceud
valg, indeholder foruden forskellige tillægsbestemmelser om stødpudelagerets

funktion, overenskomstens strukturelle, finansielle og retlige aspekter. Disse
tekster gengiver stadig visse forbehold og afvigende opfattelser, men giver i
det hele mulighed for at bestemme overenskomstens vigtigste indhold. Med
henblik på nærværende udtalelse kan de vigtigste elementer sammenfattes
således.

a) Overenskomstens økonomiske formål

20

Den vigtigste målsætning for den internationale overenskomst om gummi er
at skabe ligevægt mellem udbud af og efterspørgsel efter naturgummi for at
stabilisere prisen på dette produkt omkring verdensmarkedets tendens på
lang sigt. Formålet med denne pris er at sikre eksportlandene stabile eksport
indtægter, samtidig med at der sikres importlandene regelmæssige forsy
ninger til en rimelig pris. Overenskomsten fremmer ganske vist på grund af
denne prispolitik naturgummis konkurrenceevne i forhold til syntetisk gummi
og substitutionsprodukter, men formålet er dog, at produktionen af disse
varer i importlandene skal harmoniseres med importen af naturgummi. Over
enskomsten i sin helhed tilsigter altså en bedre ligevægt mellem produktion

og forbrug af naturgummi for at mindske de alvorlige vanskeligheder, som
overskud af eller mangel på dette produkt alt efter de herskende konjunk
turer skaber for de pågældende parter.

21

Det således beskrevne mål skal gennemføres ved oprettelsen af et stødpude
lager, der skal opkøbe overskydende gummi i perioder med prisfald og sælge
oplagret gummi i perioder med prisstigninger, således at prisen kan holdes
inden for en i forvejen aftalt margen for udsving. Et af de vigtigste punkter i
forhandlingen består i fastsættelse af den centrale referencepris og margenen
for udsving i opadgående eller nedadgående retning, hvis overskridelse alt
efter omstændighederne kan eller skal medføre intervention fra stødpudela
geret. De påtænkte referencepriser er ikke garanteret minimum- eller maksi
mumpriser, men grænserne for udløsningen af stødpudelagerets intervention,
idet markedsprisen afhænger af udbud og efterspørgsel. Foruden det normale
stødpudelager, hvis samlede omfang fastsættes til 400 000 tons, er der plan2903
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lagt oprettet et yderligere nødlager på 160 000 tons, som skal intervenere i
tilfælde, hvor stødpudelagerets normale intervention viser sig utilstrækkelig
til helt at udligne et exceptionelt stort prisfald.

22

Spørgsmålet om finansieringen af stødpudelagerets interventioner var oprin
deligt genstand for uoverensstemmelse mellem delegationerne, idet visse

foreslag en finansieringsordning med afgifter på handelen med det pågæl
dende produkt, mens andre foretrak en finansiering med offentlige midler,
sikret af de kontraherende parter, og ud fra en rimelig fordeling mellem
producentgruppen og forbrugergruppen. Det fremgår af de seneste doku
menter, at denne sidste løsning nu har fundet tilslutning, idet imidlertid
enhver kontraherende part er stillet frit ved afgørelsen af, hvilket organ der
skal sikre betaling af de bidrag, som parten skal udrede. Det oplyses i samme
dokument, at Det internationale Gummiråd skal benytte sig af finansierings
mulighederne i den fælles fond, så snart denne vil kunne fungere.

b) Overenskomstens struktur

23

Gennemførelsen af overenskomstens bestemmelser skal varetages ved opret
telsen af en »International organisation for Naturgummi«. Medlemmerne af
denne organisation er de kontraherende parter således forstået, at dette
udtryk omfatter såvel staterne som enhver international organisation, der har
myndighed til at forhandle, indgå og anvende internationale aftaler,
herunder aftaler vedrørende basisprodukter. Der er endnu ikke opnået
enighed om, hvorledes reglerne vedrørende denne anden mulighed skal
udformes; der synes imidlertid at være enighed om, at overenskomsten enten
udtrykkeligt vil anføre, at Det europæiske økonomiske Fællesskab kan være
en kontraherende part, eller vil anvende en generel formulering, som også
giver Fællesskabet mulighed for at deltage i overenskomsten.

24

Organisationens højeste myndighed er Det internationale Gummiråd, som
består af alle organisationens medlemmer. Dette råd udnævner en admini2904
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strerende direktør og en direktør for stødpudelageret, som vil få stillet det til
forvaltning af overenskomsten nødvendige personale til rådighed. Rådet

udøver alle beføjelserne og varetager alle de funktioner, som er nødvendige
til gennemførelsen af overenskomstens bestemmelser. Med henblik herpå har
rådet beføjelse til at udstede bindende bestemmelser, herunder bl.a. bestem
melser vedrørende forvaltningen af stødpudelageret og organisationens
økonomi. Rådet er bemyndiget til at oprette udvalg og til at delegere visse af
sine beføjelser dertil.

25

Rådet træffer sine beslutninger i henhold til bestemmelser, som kendes fra
tilsvarende overenskomster. Parterne er opdelt i to grupper: eksporterende
medlemmer og importerende medlemmer. Hver af disse grupper tildeles
tilsammen tusinde stemmer. Inden for hver gruppe fordeles disse stemmer i
to adskilte portioner. En del af de disponible stemmer (fra 100 til 200
stemmer alt efter tilstedeværende medlemmer) fordeles med et lige antal til
hver af deltagerne i gruppen; de resterende stemmer (altså 800 til 900

stemmer) fordeles forholdsmæssigt efter de markedsandele, som overens
komstens deltagere besidder, henholdsvis med hensyn til eksport og import

af gummi. Markedsandelene beregnes her ud fra de kontraherende parters
toldområde, hvilket utvivlsomt vil medføre, at der for Fællesskabets vedkom
mende fastsættes en samlet markedsandel. Da Fællesskabet sammen med

Amerikas Forenede Stater er en af de to største forbrugere af gummi i verden
(22-23 % af verdensimporten) vil Fælleskabet få en forholdsvis stærk stilling i
gruppen af importører.

26

Ifølge overenskomstens forskrifter træffer Rådet afgørelser ved flertalsbeslut
ninger, enten simpelt (benævnt »simpelt flertal efter fordelte stemmer«) eller
ved kvalificeret flertal (benævnt »særligt flertal«), og efter følgende afstem
ningsmåde: gruppen af eksportører og gruppen af importører stemmer
adskilt, og der kan kun træffes afgørelse, såfremt det krævede flertal (to
tredjedele af stemmerne ved »særligt flertal« og halvdelen af stemmerne ved
»simpelt flertal efter fordelte stemmer«) opnås i hver af de to grupper.
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c) Andre bestemmelser

27

Udkastet til overenskomsten indeholder, foruden de sædvanlige formelle
bestemmelser, et vist antal sekundære bestemmelser af juridisk og admini
strativ karakter. Disse vedrører bl.a. organisationens retsstilling, dens finan
sielle regler, klager i tilfælde af, at deltagerne ikke overholder deres forplig
telser, og afgørelser af tvister.

Desuden skal nævnes flere økonomiske bestemmelser vedrørende de opgaver,
som påhviler Det internationale Gummiråd, som bl.a. angår undersøgelser

om forbedring af fremstilling og afsætning af gummi, indsamling og offent
liggørelse af statistiske beregninger, samt — efter forslag fra flere af de
lande, som deltager i forhandlingen — de sociale forhold i gummiindustrien
og den fiskale behandling af gummiudførsler.

III — Indsigelser
handling

28

mod

begæringens

antagelse

til

realitetsbe

Rådet har rejst det spørgsmål, om Kommissionens begæring er for tidligt
indgivet og desuden også er udtryk for en ukorrekt anvendelse af proceduren
efter artikel 228, for så vidt som begæringen tilsigter at lade Domstolen
afgøre spørgsmål, som ikke omfattes af denne procedure. Dette synspunkt
støttes af Den franske Republiks regering og af Det forenede Kongeriges
regering. Den franske regering har navnlig anført, at Kommissionens begæ
ring må afvises, og udgør et middel til procedurefordrejning i forhold til
artikel 228.

Subsidiært og for alle tilfældes skyld har Rådet foreslået Domstolen at
udsætte sin udtalelse, indtil forhandlingerne har nået et mere fremskredent
stadium.

a) Vedrørende anvendelsen af artikel 228

29

Ifølge Rådet passer bestemmelserne i artikel 228 ikke på den af Kommis
sionen fremsatte begæring om udtalelse. Begrundelsen herfor synes at være,
at denne procedure ikke egner sig til at afgøre spørgsmål om kompetencefor
delingen i forbindelserne udadtil, og navnlig ikke til at afgøre generelle
2906

UDTALELSE I MEDFØR AF EØF-TRAKTATENS ARTIKEL 228

spørgsmål om fortolkningen af artikel 113 og retmæssigheden — i forhold til
denne bestemmelse — af at benytte såkaldt »blandede« overenskomster.
Rådet anfører yderligere, at den uoverensstemmelse, som længe har bestået
mellem de to institutioner vedrørende fortolkningen af traktatens artikel 113,
skal løses — og har hidtil fundet sin løsning — i traktatens artikel 149, som
angiver de betingelser, hvorunder Kommissionen deltager i tilblivelsespro
cessen for Rådets retsakter. Den hjemmel, som Kommissionen foreslår for
udstedelsen af en retsakt for Rådet (såvel internt som eksternt) udgør en
integrerende del af Kommissionens forslag: såfremt Rådet finder, at den
foreslåede hjemmel ikke er korrrekt, kan det ved en enstemmig afgørelse
ændre denne hjemmel.

30

Domstolen har tidligere understreget, at proceduren efter såvel artikel 228
som efter Euratom-traktatens artikel 103 giver mulighed for at behandle
ethvert spørgsmål, som kan have betydning for, om en påtænkt aftale er
forenelig med traktatens bestemmelser (udtalelse 1/75 af 11. november 1975,
Sml. s. 1355, del A; udtalelse 1/76 af 26. april 1977, Sml. s. 741, nr. 10;
afgørelse 1/78 i medfør af Euratom-traktatens artikel 103, Sml. s. 2151,
nr. 5). Som det nemlig fremgår af disse afgørelser, kan bedømmelsen af, om
en aftale er forenelig med traktaten, afhænge ikke alene af materielle retsbe
stemmelser, men også af bestemmelser, som vedrører Fællesskabets kompe
tence, procedure, eller institutionelle organisation. I øvrigt må det under
streges, at den samme opfattelse er udtrykt i artikel 107 i Domstolens proces
reglement.

31

Det angives klart i den af Rådet påberåbte artikel 149, at når Rådet i medfør
af traktaten træffer afgørelse på forslag af Kommissionen, kan det kun
ændre dette forslag ved enstemmig vedtagelse. Denne bestemmelse kan imid
lertid heller ikke på grund af den foreskrevne beslutningsprocedure fortolkes
således, at Rådet ved sin afgørelse ikke skal overholde andre traktatbestem
melser, herunder reglerne for fordeling af kompetencen mellem Fællesskabet
og medlemsstaterne. Heraf følger, at såfremt der foreligger tvivl om denne
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fordeling ved forhandling og indgåelse af internationale overenskomster, kan
artikel 149 ikke være til hinder for, at Kommissionen eller, efter omstændig
hederne, Rådet eller medlemsstaterne gør brug af deres ret til at anvende den
i artikel 228 foreskrevne procedure for at fjerne denne tvivl.

b) Vedrørende spørgsmålet, om begæringen er for tidligt fremsat

32

Rådets indsigelse om, at begæringen er for tidligt fremsat, beror på, at på det
tidspunkt, da Kommissionen indgav sin begæring om udtalelse, var forhand
lingen endnu ikke særligt vidt fremskredet. Rådet anfører, at der endnu ikke
var tale om en »påtænkt aftale« efter artikel 228, og at det som følge deraf
ikke er muligt at bestemme overenskomstens indhold og bestemmelser med
den nøjagtighed, der er fornøden for med tilstrækkelig viden at kunne løse
det problem, hvilken kompetence Fællesskabet og medlemsstaterne skal have
i overenskomsten, som stadig er under forhandling. Den franske regering har
navnlig fremhævet den omstændighed, at indgivelsen af begæringen på dette
tidspunkt kan gøre senere henvendelser til Domstolen nødvendige alt efter
som forhandlingen, hvis udfald jo endnu ikke kan forudses, skrider frem.
Derfor er Rådet og de regeringer, som støtter Rådet, af den opfattelse, at er
i hvert fald først kan afgives en bedømmelse ved forhandlingens afslutning.

33

Under disse omstændigheder har Domstolen skullet tage stilling til, om
begæringen er indgivet på et korrekt tidspunkt. Domstolen er nået til det
resultat, at Kommissionens begæring kan admitteres på dette tidspunkt af to
grunde.

34

Det fremgår for det første af de rapporter, som Kommissionen
Rådet, at på det tidspunkt da Kommissionen søgte at få fastlagt
lingskompetencen, dvs. inden forhandlingen blev indledt, var den
overenskomsts genstand allerede kendt. Selv om der på dette

forelagde
forhand
påtænkte
tidspunkt

endnu kunne komme flere mulige løsninger på tale og der endnu var visse
uoverenstemmelser vedrørende formuleringen af bestemte klausuler, giver de
dokumenter, der er forelagt Domstolen og de oplysninger, der er afgivet af
parterne i retsmødet, under alle omstændigheder mulighed for at afgive en
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bedømmelse af det af Kommissionen rejste spørgsmål med tilstrækkelig
sikkerhed.

35

For det andet må det erkendes, at Kommissionen havde en interesse i at
indgive sin begæring, så snart som det stod klart, at der bestod en uoverens
stemmelse med Rådet vedrørende spørgsmålet om kompetencen til at

forhandle og indgå den påtænkte aftale, så meget desto mere som der ved
tidligere tilsvarende aftaler havde hersket den samme usikkerhed. Når der er
tale om at afgøre et kompetencespørgsmål er det nemlig i alle de pågældende
staters, herunder tredjelandenes, klare interesse, at dette spørgsmål er løst,
straks når den pågældendende forhandling påbegyndes.

IV — Vedrørende den
målsætninger

36

påtænkte

overenskomsts

indhold

og

Som anført af Rådet må det kompetencespørgsmål, som er forelagt
Domstolen, behandles under to synsvinkler. Først må det afgøres, om den
påtænkte aftale på grund af sit indhold og de målsætninger, den forfølger,
omfattes af begrebet fælles handelspolitik i traktatens artikel 113. Dernæst
må det — men alene såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende —
afgøres, om medlemsstaternes deltagelse i overenskomsten er nødvendig på
grund af, at overenskomsten måtte opstille særlige betingelser eller indeholde
bestemte regler vedrørende områder, der henhører under medlemsstaternes
kompetence.

Domstolen vil først gennemgå de generelle spørgsmål, som overenskomstens
indhold og målsætninger rejser.

37

Det centrale spørgsmål i Kommissionens begæring er, om den internationale
overenskomst om gummi i sin helhed eller i hvert fald i det væsentlige
omfattes af begrebet »den fælles handelspolitik« i traktatens artikel 113. Det
er ikke blevet bestridt, at den påtænkte overenskomst har en snæver sammen
hæng med handelspolitikken. Uoverensstemmelsen mellem Kommissionen og
Rådet drejer sig om, hvorledes anvendelsesområdet for artikel 113 skal
afgrænses, og der er således usikkerhed med hensyn til, om denne bestem
melse omfatter den pågældende overenskomsts indhold i sit hele.
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Kommissionen bestrider ikke, at traktatens bestemmelser om den fælles

handelspolitik indeholder lakuner. Kommissionen har dog fremhævet, at
Domstolen i flere af sine afgørelser har bidraget til fortolkningen af disse
bestemmelser; Kommissionen har herved henvist til dom af 12. juli 1973 (sag
8/73, Massey-Ferguson, Sml. s. 908) og af 15. december 1976 (sag 141/76,
Donckerwolcke og Schou, Sml. s. 1921), i hvilke Domstolen fremhævede
nødvendigheden af en fuldstændig og sammenhængende forvaltning af
Fællesskabets internationale samhandel. Kommissionen har endvidere henvist

til udtalelse 1/75 af 11. november 1975 (Sml. s. 1355), i hvilken Domstolen
understregede, dels at begrebet fælles handelspolitik ikke kan have en snæv
rere betydning for Fællesskabet end for medlemsstaterne, dels at Fællesskabet

var enekompetent på det således definerede område. Under hensyn til disse
retningslinjer er Kommissionen af den opfattelse, at en handelspolitisk foran
staltning hovedsagelig kendes ved, at den er et særligt middel til regulering af
den internationale handel, når henses til den ved traktaten indførte sammen

hæng mellem ophævelse af hindringer for samhandelen mellem medlemssta
terne og iværksættelse af en fælles handelspolitik. Ifølge Kommissionen kan
en for restriktiv udformning af begrebet fælles handelspolitik medføre, at der
fortsat vil bestå hindringer for samhandelen mellem fællesskabslandene på
grund af de forskellige midler til regulering af den ydre handel, som
medlemsstaterne anvender. Men da den påtænkte overenskomsts væsentlige
indhold består i en stabilisering af priserne på naturgummi, er der tale om en

til regulering af den ydre handel karakteristisk ordning, dvs. en handelspoli
tisk ordning.

39

Rådet har først anført, at det ikke bestrider, at Fælleskabet er enekompetent
på det handelspolitiske område, og at det ikke stiller sig afvisende over for en
gradvis udvidelse af dette område. Det har dernæst understreget, at den

fælles handelspolitik dog alligevel har en særlig funktion inden for traktatens
system, idet den omfatter »enhver foranstaltning, som skal påvirke handels
omfanget eller handelsvejene«. Følgelig må artikel 113 fortolkes således, at
den ikke fratager andre traktatbestemmelser deres virkning, herunder
bestemmelserne om den almindelige økonomiske politik, indbefattet forsy
ningspolitikken vedrørende råstoffer, som stadig hører under medlemssta
ternes kompetence, og med hensyn til hvilken Rådet i henhold til artikel 145
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alene har en »samordnende« beføjelse. Ifølge Rådet er der her tale om, at
Fællesskabets og medlemsstaternes kompetence overlapper hinanden, idet de
internationale økonomiske forhold vanskeligt kan adskilles fra de generelle
politiske forhold. I denne forbindelse har Rådet endnu engang fremhævet, at
gummi er et »strategisk produkt«, således at den pågældende overenskomst
også vedrører medlemsstaternes forsvarspolitik. Under disse omstændigheder
finder Rådet, at forhandlingen om den påtænkte overenskomst ikke alene
henhører under traktatens artikel 113, men også under artikel 116 vedrø
rende samordning af medlemsstaternes optræden i internationale organisa
tioner af økonomisk karakter, som de er medlemmer af.

40

Rådet har ligeledes anført, at den forhandling, der er indledt i UNCTAD
med henblik på overenskomster om et bestemt antal basisprodukter må ses på
»den almindelige politiske baggrund af Nord-Sydforbindelserne mellem

industrilandene og udviklingslandene«. Ifølge Rådet fremgår det af disse
overenskomster, at de, uanset forbrugerlandenes forhandleres ønske om at
finde frem til en ligevægtig formel, indeholder bestemmelser om »ikke-gensi
dighed«, hvilket er typisk for »udviklingsstøtte«. Dette gælder navnlig den
prisfastsættelsesordning, som er fastsat inden for rammerne af stødpudelage
rets funktion. Disse former for udviklingsstøtte, som indeholdes i overens
komsten, falder uden for området for den fælles handelspolitik. Den franske
regering har navnlig understreget dette i sit indlæg. Den har anført, at den

ikke kan tilslutte sig, at hele indholdet af den internationale overenskomst
om naturgummi er handelspolitik, idet der efter dens mening her er tale om
»opfyldelse af en pligt til international solidaritet, som er merkantile overve
jelser uvedkommende«.

a) Gennemgang af overenskomstens forbindelse med den fælles handelspolitik og
med udviklingsproblemerne

41

Den overenskomst om naturgummi, som påtænkes indgået, adskiller sig såvel
ved sine særlige midler som ved visse dele af sin retlige opbygning fra
sædvanlige handels- og toldaftaler, som i første række er baseret på virk

ningen af told og kvantitative restriktioner. Den pågældende overenskomst er
som en verdensomspændende markedsorganisation en mere struktureret
aftale, hvorved den adskiller sig fra de klassiske handelsaftaler. Det er disse
særlige skelnemærkers rækkevidde og virkninger i forhold til begrebet fælles
2911

DOMSTOLENS UDTALELSE

1/78 AF 4.

10.

1979

handelspolitik som indeholdt i traktatens artikel 113, der må lægges til grund
for besvarelsen af det i begæringen om udtalelse indeholdte spørgsmål. Sam
tidig må det undersøges, om forbindelsen mellem den påtænkte overens
komst og udviklingsproblemerne, som anført af Rådet, eventuelt kan inde
bære, at overenskomsten falder uden for den fælles handelspolitik som dette
begreb er defineret i traktaten.

42

Det fremgår af Nairobi-resolutionen, som ligger til grund for den indledte

forhandling

om

naturgummi, at

overenskomsterne

om

basisprodukter

forfølger mange forskellige mål. Resolutionen lægger ganske vist hoved
vægten på udviklingslandenes behov, men indeholder samtidig mange henvis
ninger til handelspolitiske virkemidler og tager hensyn til industrilandenes
behov. For så vidt navnlig angår udviklingslandenes interesser, kan overens
komsterne om basisprodukter ganske vist indebære fordele, som er typiske
for udviklingsstøtte; men det må også anerkendes, at disse overenskomster
imødekommer et mere fundamentalt ønske hos udviklingslandene, nemlig at
få ændret »vilkårene for samhandelen«, og herved få øget deres eksportind
tægter. Dette er særligt fremtrædende i den pågældende overenskomst, hvis
formål er at indføre en rimelig ligevægt mellem producentlandenes og
forbrugerlandenes interesser. Det er naturligt, at industrilandene under
forhandlingen af en sådan overenskomst, samtidig med at de søger at for
svare deres egen interesse, dog er forpligtet til at tage hensyn til, at produ
centlandene indtager en anden stilling og forhandler på et andet økonomisk
grundlag end industrilandene, og at der må findes et rimeligt kompromis

mellem disse synspunkter, hvis en aftale skal indgås.

43

Desuden må der også tages hensyn til den sammenhæng, der eksisterer
mellem de forskellige overenskomster om basisprodukter, således som det er
blevet understreget i Nairobi-resolutionen. Da der er tale om et øget antal
produkter af meget stor økonomisk betydning, er det klart, at det ikke
længere vil være muligt at føre en sammenhængende handelspolitik, hvis
Fællesskabet ikke er i stand til at udøve sin kompetence også i henseende til
en gruppe overenskomster, som, foruden de traditionelle handelsaftaler,
bliver en af de dominerende faktorer for reguleringen af den internationale
samhandel.
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44

Som følge af den opmuntring, som UNCTAD har givet til en videreudvik

ling af denne form for regulering, vil det ikke længere være praktisk muligt
at føre en fælles handelspolitik, hvis Fællesskabet afskæres fra også at
anvende mere omfattende midler, iværksat for at videreudvikle den interna
tionale handel. EØF-traktatens artikel 113 kan derfor ikke påtrykkes en
fortolkning, hvis virkning ville være, at den fælles handelspolitik begrænses

til anvendelse af midler, som alene påvirker de traditionelle dele af den ydre
handel, og med udelukkelse af mere udviklede instrumenter som de i den
påtænkte overenskomst indeholdte. En »handelspolitik« i denne forstand er
dømt til efterhånden at blive uden betydning. Selv om det kan antages, at
liberaliseringen af samhandelen var det vigtigste formål på det tidspunkt, da
traktaten blev udarbejdet, er traktaten for så vidt ikke til hinder for, at
Fællesskabet udvikler en handelspolitik, der for visse produkters vedkom
mende indebærer en verdensomspændende regulering og ikke kun en simpel
liberalisering af samhandelen.

45

Artikel 113 tillægger Fællesskabet kompetence til at gennemføre en »handels
politik« ud fra »ensartede principper«, hvoraf fremgår, at spørgsmålet om
den ydre samhandel skal løses i et videre perspektiv, og ikke begrænses til
forvaltningen af nøje bestemte ordninger om told og kvantitative restrik
tioner. Det samme resultat kan udledes af, at opregningen i artikel 113 af
den fælles handelspolitiks formål (toldændringer, afslutning af told- og
handelsaftaler, gennemførelse af ensartethed i liberaliseringsforanstaltninger,
eksportpolitik og handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger), er udformet
som en ikke-udtømmende opregning og som sådan ikke til hinder for, at der
inden for Fællesskabets rammer iværksættes andre aftaler, hvis formål er at
regulere den ydre samhandel. En snæver fortolkning af begrebet fælles
handelspolitik kunne skabe problemer i samhandelen mellem fællesskabslan
dene p.g.a. de forskelle, som der da ville bestå på visse områder af handelen
med tredjelandene.

46

Hvis der desuden ses på indholdet af gældende og påtænkte overenskomster,
fremgår det, at Fællesskabet har varetaget mange, særdeles forskellige inter
esser i forhandlingen om disse, og at de alle angår de forskellige områder,
som Fællesskabet har påtaget sig ansvaret for. Foruden de overenskomster,
der — som overenskomsten om gummi — vedrører produkter, i forhold til
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hvilke (naturligvis bortset fra problemet om substitutionsprodukter) Fælles
skabet alene indtager en ren forbrugerrolle, består der andre overenskomster,
f.eks. de overenskomster, som vedrører produkter som hvede, fedtstoffer og
sukker, i hvilke Fællesskabet også deltager som producent, og som såvel
påvirker Fællesskabets eksportpolitik, udtrykkeligt anført blandt målsætnin
gerne for den fælles handelspolitik i artikel 113, som Fællesskabets importpo
litik. Adskillige af denne gruppe overenskomster er desuden direkte knyttet
til gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik.

b) Vedrørende overenskomstens forbindelse med den almindelige økonomiske
politik

47

Rådet har i sin argumentation anført, at det er vanskeligt i traktatens system

at afgrænse begrebet »økonomisk politik« i forhold til begrebet »handelspo
litik«. I visse bestemmelser anses den økonomiske politik nemlig hovedsagelig
som et spørgsmål af national interesse; dette gælder f.eks. i artiklerne 6 og
145, som derfor kun pålægger medlemsstaterne en pligt til samordning. I

andre bestemmelser behandles den økonomiske politik som værende af fælles
interesse, hvilket gælder i artiklerne 103-116, som er samlet i afsnittet om
Fællesskabets »økonomiske politik«. Kapitlet om handelspolitikken hører
også under dette afsnit.

48

De ovenfor anførte betragtninger gælder også delvis for de argumenter, der
er fremført vedrørende sondringen mellem den almindelige økonomiske
politik og handelspolitikken, eftersom det internationale samarbejde, for så
vidt som det ikke henhører under handelspolitikken, ikke kan adskilles fra
den almindelige økonomiske politik. Hvis det fremgår, at dette samarbejde, i
hvert fald delvis, henhører under den fælles handelspolitik som ovenfor
angivet, følger heraf klart, at dette samarbejde ikke under betegnelsen almin
delig økonomisk politik kan unddrages Fællesskabets kompetence.

49

Bestemmelserne om handelspolitikken (artiklerne 113-116) er så specielle,
idet de vedrører forbindelserne med tredjelande og i henhold til artikel 113
bygger på begrebet en fælles handelspolitik, at deres rækkevidde ikke

begrænses ud fra mere generelle bestemmelser om den økonomiske politik,
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som alene bygger på gennemførelsen af en simpel samordning. Heraf følger,
at når Fællesskabet opretter økonomiske forbindelser med tredjelandene,
som igen kan påvirke visse områder under den økonomiske politik, som

f.eks. Fællesskabets forsyning med råstoffer eller prispolitikken, hvilket netop
gælder ved reguleringen af den internationale handel med basisprodukter,
kan dette ikke være grund til at udelukke sådanne områder fra den fælles
handelspolitik. Ligeledes er den omstændighed, at et produkt kan have vigtig

politisk betydning p.g.a. oprettelse af sikkerhedslagre, ikke en grund til at
udelukke dette produkt fra den fælles handelspolitik.

50

Det er i lyset af disse betragtninger, at forholdet mellem artikel 113 og 116
skal bestemmes inden for rammerne af traktatens kapitel om den fælles
handelspolitik. Disse to bestemmelser leder utvivlsomt til samme mål, idet
deres målsætning er gennemførelse af en fælles politik i internationale
økonomiske forhold. Men hvad angår midlerne hertil, hviler de to artikler på
forskellige forudsætninger og indeholder derfor forskellige fremgangsmåder.
I henhold til artikel 113 bestemmes den fælles handelspolitik selvstændigt af
Fællesskabet som sådant via dets egne institutioner; de i henhold til denne
bestemmelse indgåede aftaler »afsluttes i Fællesskabets navn« efter artikel 114
og forhandles derfor efter proceduren i disse bestemmelser og i artikel 228.
Artikel 116 derimod er udformet med henblik på medlemsstaternes fælles
optræden i de internationale organisationer, som Fællesskabet ikke er
medlem af; i denne situation er det eneste middel en samordnet og solidarisk
optræden fra de medlemsstater, der er medlemmer af nævnte organisationer.

51

I nærværende tilfælde opstår der et problem vedrørende afgrænsningen af

anvendelsesområdet for henholdsvis artiklerne 113 og 114 på den ene side og
116 på den anden side, fordi overenskomsterne om basisprodukterne nu
forhandles inden for rammerne af UNCTAD. Domstolen har allerede taget
stilling til dette problem i sin udtalelse 1/75, som netop vedrørte en interna
tional aftale, indgået inden for rammerne af en international organisation
(OECD). Det kan af denne udtalelse udledes, at det afgørende med hensyn
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til traktatens anvendelse er, om en forhandling, indledt inden for rammerne
af en international organisation, skal føre til en »forpligtelse indgået af folke
retssubjekter med bindende virkning«. I så tilfælde er det traktatens bestem
melser om forhandling og indgåelse af aftaler, med andre ord artiklerne 113,
114 og 228, som skal finde anvendelse, og ikke artikel 116.

V

—

Problemer

i

forbindelse

med

overenskomstens

finansie

ring og med andre, særlige bestemmelser

52

Under hensyn til det ovenfor anførte vedrørende sammenhængen mellem den
påtænkte overenskomsts indhold og målsætninger og begrebet den fælles
handelspolitik står det tilbage at undersøge, om former for finansieringen af
stødpudelageret eller visse særlige bestemmelser i overenskomsten vedrørende
teknologisk bistand, forskningsprogrammer, rimelige arbejdsvilkår i gummiindustrien samt konsultationer vedrørende national skattepolitik, der alle kan
påvirke gummiprisen, indebærer, at Fællesskabet ikke er enekompetent.

53

Med hensyn til finansieringsspørgsmålet er det gjort gældende af Rådet og
de regeringer, som har tilsluttet sig Rådets opfattelse, at forhandlingsdelega
tionerne gik ind for en finansiering ved hjælp af offentlige midler, hvorfor
medlemsstaternes finanser vil blive inddraget ved overenskomstens gennem
førelse. Det kan derfor ikke tiltrædes, at sådanne forpligtelser påtages uden
medlemsstaternes deltagelse. Kommissionen finder derimod, at kompetencespørgsmålet må gå forud for finansieringsspørgsmålet, og at Fællesskabets
kompetence derfor ikke kan være afhængigt af, hvorledes de nærmere regler
for finansieringen udformes.

54

For så vidt angår de ovenfor anførte særlige bestemmelser har Rådet anført,
at sådanne bestemmelser under alle omstændigheder falder uden for handels
politikken, hvorfor forhandlingen af den påtænkte overenskomst henhører
under artikel 116 om samordning af medlemsstaternes optræden i internatio
nale organisationer af økonomisk karakter, som de er medlem af.
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55

Domstolen finder, at der på dette punkt må sondres mellem de af Rådet
anførte særlige bestemmelser og de finansielle bestemmelser, som indtager en
central plads i overenskomstens opbygning og som derfor må tillægges en

mindre væsentlig betydning ved afgrænsningen mellem Fællesskabets og
medlemsstaternes kompetence.

56

Domstolen finder, at uanset bestemmelser om forhold som teknologisk
bistand, forskningsprogrammer, arbejdsvilkårene i den pågældende industri

eller konsultationer vedrørende national skattepolitik, der alle kan påvirke
gummiprisen, evt. optages i overenskomsten, kan denne omstændighed ikke

ændre den måde, hvorpå overenskomsten skal kvalificeres, idet kvalifika
tionen bør ske ud fra overenskomstens hovedindhold og ikke ud fra særlige
tillægs- eller bibestemmelser. Dette gælder så meget desto mere, som disse
bestemmelser faktisk har snæver sammenhæng med overenskomstens indhold
og med de opgaver, som skal udføres af de inden for den påtænkte overens
komsts rammer oprettede organer. Forhandlingen og iværksættelsen af disse
bestemmelser må således følge den løsning, der skal anvendes på overens
komsten i sin helhed.

57

Med hensyn til finansieringsordningen skal det først anføres, at Kommis
sionen i den henstilling, den i henhold til artikel 113 tilstillede Rådet den 5.
oktober 1978, havde foreslået, at de finansielle bestemmelser i overenskom
sten om naturgummi skulle opfyldes af Fællesskabet selv ved hjælp af direkte

bidrag fra fællesskabsbudgettet. Rådet anerkendte, at denne finansierings
form var mulig efter EØF-traktatens finansielle bestemmelser, men anførte
dog, at den foretrak en finansiering direkte fra medlemsstaterne. Hidtil er
der ikke blevet truffet nogen bindende afgørelse om dette spørgsmål. Endvi
dere er det på ingen måde sikkert, hvorledes medlemsstaterne stiller sig til
dette særlige spørgsmål og hvad heraf følger med hensyn til fordelingen af
bidragene til finansieringen.

58

Under hensyn til den herskende usikkerhed med hensyn til, hvorledes dette
problem sluttelig skal løses, er det nødvendigt, at Domstolen lægger to for
skellige forudsætninger til grund: den ene, at finansieringsbidragene efter
overenskomsten afholdes over fællesskabsbudgettet, den anden, at finansie2917
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ringsbidragene udredes direkte af medlemsstaterene. Det tilkommer nemlig
ikke Domstolen at vælge mellem disse to mulige løsninger inden for
rammerne af nærværende udtalelse.

59

Under den første forudsætning vil der ikke være tvivl om, at Fællesskabet er
enekompetent til at indgå den pågældende overenskomst. Som ovenfor
angivet er formålet med stødpudelageret at regulere samhandelen, og dette
er et middel i den fælles handelspolitik. Heraf følger, at såfremt Fællesskabet
afholder bidragene til ordningens finansiering, foreligger der en løsning, der
er i overensstemmelse med traktaten.

60

Problemstillingen ændres, såfremt det er den anden forudsætning, der reali
seres. Det kan nemlig ikke bestrides, at finansieringen af lageret er en vigtig
faktor i ordningen til regulering af det marked, som påtænkes indført. Stør
relsen af og de nærmere regler for de finansieringsbidrag, som medlemssta
terne skal udrede, er direkte afgørende for stødpudelagerets evne til interven
tioner og disses effekt, idet ændringer i den centrale referencepris og
margenen for udsving i op- eller nedadgående retning øjeblikkeligt vil

indvirke på anvendelsen af de økonomiske midler, det påtænkte Internatio
nale Gummiråd vil råde over, og på størrelsen af de beløb, hvormed det skal
finansieres. Desuden må det også tages i betragtning, at den finansielle

struktur, der påtænkes indført — som anført i de Domstolen forelagte doku
menter om den seneste forhandlingsudvikling — nødvendiggør, at anven
delsen af de midler, som direkte stilles til det fremtidige Internationale
Gummiråds rådighed, må koordineres med de beløb, som dette råd måtte
kunne anvende fra den planlagte fælles fond. Såfremt overenskomstens
finansiering påhviler Fællesskabet, må de nødvendige afgørelser træffes i de
herfor gældende fællesskabsprocedurer. Hvis derimod finansieringen påhviler
medlemsstaterne, vil dette indebære, at disse stater skal deltage i bestemmel
sesproceduren eller i hvert fald godkende formen for den påtænkte finansie
ring, hvorfor de følgelig skal deltage i overenskomsten sammen med Fælles
skabet. Under denne forudsætning er det udelukket, at Fællesskabet er
enekompetent.
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VI — Repræsentationen i overenskomsten af visse »tilhørende
territorier«, som ikke er medlemmer af Fællesskabet

61

Den franske og britiske regering har henledt opmærksomheden på, at den
påtænkte overenskomst indeholder en klausul om, at de kontraherende
staters »tilhørende territorier« deltager i overenskomsten. Den franske rege
ring har anført, at den inden for rammerne af overenskomsten eller tilsva
rende overenskomster skal repræsentere de oversøiske franske territorier,
som modsat de oversøiske departementer ikke er medlemmer af Det euro
pæiske Fællesskab; en tilsvarende situation foreligger for Det forenede
Kongeriges vedkommende med hensyn til den internationale repræsentation
af ikke-selvstændige territorier (ekssempelvis Hong Kong), som ikke hører
under Fællesskabet.

62

Da de pågældende territorier ikke omfattes af EØF-traktatens anvendelses
område, befinder de sig i forhold til Fællesskabet i samme stilling som tredje
lande. Herefter må stillingen for de medlemsstater, som varetager disse terri
toriers internationale forbindelser, i forhold til den påtænkte overenskomst
fastsættes efter disse medlemsstaters dobbelte status: dels efter deres status

som medlemmer af Fællesskabet, dels efter deres status som international

repræsentant for visse tilhørende territorier, som ikke omfattes af fælles
skabsrettens gyldighedsområde. Disse staters medlemsskab af Fællesskabet
påvirker altså ikke deres stilling, når de i det givne tilfælde handler som
internationale repræsentanter for de pågældende territorier. Men det er da i

denne egenskab og ikke i egenskab af deres medlemskab af Fællesskabet, at
de deltager i overenskomsten. Dette særlige forhold har således ingen betyd
ning for afgrænsningen af kompetenceområderne inden for Fællesskabet. Det
skal herved bemærkes, at der ved konventionen vedrørende fiskeriet i det
nordvestlige Atlanterhav (undertegnet i Ottawa den 25. oktober 1978
(Rådets forordning nr. 3179/78 af 28. december 1978, EFT L 378, s. 1),
opstod et tilsvarende problem vedrørende Færøernes deltagelse, som i
konventionen er repræsenteret af Danmark. Kun i denne egenskab er
Danmark deltager i konventionen ved siden af Fællesskabet.
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Konklusion

Det fremgår af det ovenfor anførte under ét, at den påtænkte internationale
overenskomst om naturgummi trods de særlige forhold, som adskiller den fra
klassiske handels- og toldaftaler, henhører under handelspolitikken som
omhandlet i EØF-traktatens artikel 113.

De heraf flydende følger med hensyn til Fællesskabets enekompetence til at
forhandle og indgå den påtænkte overenskomst kan dog ændres som følge af
det valg, der må træffes med hensyn til formen for finansieringen af regule
ringsordningen i det tilfælde, at medlemsstaterne selv påtager sig finansie
ringen.

På grundlag heraf

afgiver

DOMSTOLEN

følgende udtalelse:

1. Fællesskabets
kompetence
vedrørende
handelspolitikken
som
omhandlet i artikel 113 i traktaten om oprettelse af Det europæiske
økonomiske Fællesskab omfatter den internationale overenskomst om

naturgummi, som er under forhandling inden for rammerne af De
forenede Nationers Udenrigshandels- og Udviklingskonference.

2. Spørgsmålet, om Fællesskabet er enekompetent, afhænger i det fore
liggende tilfælde af formerne for finansiering af den virksomhed, der
skal udøves af det stødpudelager, som påtænkes indført ved denne
overenskomst.

Såfremt bidragene til finansiering af dette lager skal afholdes over
Fællesskabets budget, er Fællesskabet enekompetent.
Hvis medlemsstaterne derimod selv skal bære disse bidrag, indebærer
dette, at disse stater skal deltage i overenskomsten sammen med
Fællesskabet.
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3. Så længe dette spørgsmål ikke er løst af Fællesskabets institutioner,
kan medlemsstaterne deltage i forhandlingerne af overenskomsten.

Kutscher

Mertens de Wilmars

Mackenzie Stuart

præsident

afdelingsformand

afdelingsformand

Pescatore

Sørensen

O'Keeffe

dommer

dommer

dommer

Bosco

Touffait

Koopmans

dommer

dommer

dommer

Luxembourg den 4. oktober 1979

A. Van Houtte

Justitssekretær
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