
sþ. 15. Tillaga til þingsályktunar [15. mál]
um aðild Íslands að viðbótarsamningi við Norður-Atlantshafssamninginn varðandi
skuldbindingar aðildarríkja þess samnings gagnvart varnarbandalagi Evrópu
(European Defence Community).

(Lagt fyrir Alþingi á 72. löggjafarþing 1952.)

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að gerast aðili fyrir íslands hönd
að viðbótarsamningi, sem prentaður er sem fylgiskjal með þingsályktunartillögu
þessari ásamt íslenzkri þýðingu.

Fyl2"iskjal.

VIÐBÓTARSAMNINGUR
við Norður-Atlantshafssamninginn varð-
andi skuldbindingar aðildarríkja þess
samnings gagnvart varnarbandalagi Evr-
ópu (European Defence Community).

Aðilar Norður-Atlantshaf ssamningsins,
sem undirritaður var í Washington 4.
apríl 1949,

PROTOCOL
to the North Atlantic Treaty on Guaran-
tees given by the Parti es to the North
Atlantic Treaty to the Members of the

European Defence Community.

The Parties to the North Atlantic
Treaty, signed at Washington on 4th
April 1949,



hafa fullvissað sig um, að stofnun
varnarbandalags Evrópu samkvæmt
milliríkjasamningi, sem undirritaður var
í París hinn 27. maí 1952, mundi cfla
Norður-Atlantshafsþjóðirnar og hinar
samræmdu varnir Norður-Atlantshafs-
svæðisins og stuðla að nánari tengslum
Vestur-Evrópuríkj anna, og

þar eð aðilar samningsins um varnar-
bandalag Evrópu hafa undirritað viðbót-
arsamning, sem mun ganga í gildi sam-
tímis viðbótarsamningi þessum og veitir
aðil um Norður-Atlantshaf ssamningsins
sams konar tryggingu og þá, sem felst
í 5. grein hans,

hafa aðilar Norður-Atlantshafssamn-
ingsins því orðið ásáttir um það, sem
hér fer á eftir.

1. gr.
Vopnuð árás

(i) á lönd hvaða aðila varnarbanda-
lags Evrópu sem vera skal innan
þess svæðis, sem lýst er í 6. gr. (i)
Norður-A tlan tshaf ssamningsins,

(ii) á lið, skip eða loftför varnarbanda-
lags Evrópu, sem eru á því svæði,
sem lýst er í 6. gr. (ii) téðs samn-
ings,

skal talin árás á alla aðila Norður-Afl-
antshafssamningsins á þann hátt, sem
lýst er í 5. gr. téðs samnings, enda skal
sú grein þá koma til framkvæmda.

Hugtakið "aðilar varnarbandalags Evr-
ópu", sbr. lið (i) þessarar greinar, tekur
ti} hvers þess ríkis, sem er aðili að því
bandalagi, þ. e. Belgíu, Frakklands, Hol-
lands, Ítalíu, Luxembourg og þýzka sam-
bandslýðveldisins.

2. gr.
Viðbótarsamningur þessi skal ganga í

gildi, þegar sérhver aðili hefur tilkynnt
ríkisstjórn Bandaríkja Ameríku sam-
þykki sitt á honum og ráð varnarbanda-
lags Evrópu hefur tilkynnt Norður-Atl-
antshafsráðinu, að genginn sé í gildi
samningurinn um varnarbandalag Evr-
ópu. Ríkisstjórn Bandaríkja Ameríku
skal skýra öllum aðilum Norður-Atlants-

Being satisfied that the creatíon ol the
European Defcnce Community set up
under thc Trcaty signed at Paris on 27th
May 1952 will strcngthen the North At-
lantic Community and the integrated
defence of the North Atlantic area, and
promote the closer association of the
countries of Western Europe, and

Considering that the Parties to the
Treaty setting up the European Defence
Community have signed a Protocol
which will enter into force at the same
time as the present Protocol, giving to
the Parties to the North Atlantic Treaty
guarantees equivalent to the guarantees
contained in Article 5 of the North At-
lantic Treaty;

Agree as follows

Article I
An armed attack

Ci) on the territory of any af the mem-
bers of the European Defence Com-
munity in Europe or in the area
described in Article 6 (i) of the
North Atlantic Treaty, or

(ii) on the forees, vessels or aircraft of
the European Defence Community
when in the area described in Ar-
ticle 6 (ii) of the said Treaty,

shall be considered an attack against all
the Parties to the North Atlantic Treatv
within the meaning of Article 5 of th~
said Treaty, and Article 5 shall apply
aecordingly.

The expression " member of the Euro-
pean Defence Community" in paragraph
(i) of this Article means any af the fol-
lowing State which is a member of the
Community, namely, Belgium, France,
the German Federal Republic, Italy,
Luxembourg, and the Netherlands.

Article II
The present Protdcol shall enter into

force as soon as each of the Parties has
notified the Government of the United
States of America of its acceptance and
the Council of the European Defence
Community has notified the North At-
lantic Council of the entry into force of
the Treaty setting up the European De-
fence Community. The Government of



hafssamningsins frá því, hvenær henni
berst hver einstök tilkynning, svo og frá
því, hvenær viðbótnrsumningur þessi tek-
ur gildi.

3. gr.
Viðbótarsamningur þessi skal gilda

meðan Norður-Atlantshafssamningurinn
og samningurinn um varnarbandalag
Evrópu eru í gildi og aðilar síðarnefnda
samningsins halda áfram að láta í té, að
því er sjálfa þá varðar og herlið varnar-
bandalags Evrópu, tryggingu til handa
aðilum Norður-Atlanlshafssamningsins,
er jafngildi tryggingu þeirri, er um ræðir
í samningi þessum.

4. gr.
Viðbótarsamning þennan, sem gerður

er á ensku og frönsku þannig að báðir
textar eru jafngildir, skal varðveita í
skjalasafni ríkisstjórnar Bandaríkja Am-
eríku. Sú ríkisstjórn skal senda öllum
ríkisstjórnum aðila Norður-Atlantshafs-
samningsins og allra aðila samningsins
um varnarbandalag Evrópu staðfest eftir-
rit af viðbótarsamningnum.

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir
fulltrúar skrifað undir viðbótarsamning
þennan.

Gjört í París 27. maí 1952.

the United States of America shall inform
all the Partles to the North Atlantic
Treaty of the date of the receipt of each
such notification and of the date of the
entry into force of the present Protocol.

Article III
The prosent Protocol shall remain in

force for so long as the North Atlantíc
Treaty and the Treaty setting up the
European Defence Community remain in
force and the Parties to the latter Treaty
continue to give, in respect of themselves
and the European Defence forees. gu ar-
antecs to the Parfies to the North Atlantic
Treaty equivalent to the guarantees con-
tained in the present Protocol.

Article IV
The present Protocol, of which the

English and French texts are equally
authentic, shall be deposited in the Ar-
chives of the Government of the United
States of America. Duly certified copies
thereof shall be transmiUed by that Go-
vernment to the Governments of all the
Parties to the North Atlantic Treaty and
of all the Partles to the Treaty setting
up the European Defence Community.

In witness where of, the undersigned
plenipotentiarics have signed the present
Protocol.

Done at París the 27th day af May 19:'')2.

Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.

Hinn 27. maí 1952 var í París undirritaður milliríkjasamningur um varnar-
bandalag Evrópu (European Defence Community). Aðilar samningsins eru Belgía.
Holland, Ítalía, Luxembourg og þýzka sambandslýðveldið. Í þágu varna Norður-
Atlantshafsbandalagsins er nauðsynlegt að sem nánust samvinna sé milli varnar-
bandalags þessa og Norður-Atlantshafsbandalagsins. Hefur því ráð Norður-Atlants-
hafsbandalagsins gengið frá orðalagi viðbótarsamnings við Norður-Alantshafssamn-
inginn í því skyni, að sú samvinna komist á.

Með þingsályktunartillögu þessari fer ríkisstjórnin fram á heimild Alþingis til
að fsland gerist aðili að viðbótarsamningnum.


