
sþ. 685. Tillaga til þingsályktunar [185. mál]
um fullgildingu á stofnskrá Alþjóðal<jarnorkumálastofnunarinnar.

(Lögð fyrir Alþingi á 76. löggjafarþingi, 1957.)

Alþingi ályktar að veita ríkisstjórninni heimild til þess fyrir Íslands hönd að
fullgilda stofnskrá Alþj6ðakjarnorkumálastofnunarinnar, sem samþykkt Var hinn 23.
október 1956 á alþjóðafundi í bækistöðvum Sameinuðu þjóðanna í New York.

Fylgiskjal.

STOFNSKRÁ
ALÞJÓDARJ ARNORKUMÁLA-

STOFNUNARINNAR

1. gr.
Stofnsetning.

Aðilar stofnsetja Alþjóðakjarnorku-
málastofnun (og nefnist hún hér á eftir
"stofnunin") með þeim ákvæðum og
skilmálum, sem hér greinir.

2 gr.
MarkmiCt

Stofnunin skal leitast við að flýta og
greiða fyrir afnotum kjarnorku í þágu
friðar, heilbrigðis og velmegunar um
heim allan. Skal hún gæta þess vandlega,
eftir því sem við verður komið, að sú
aðstoð, sem hún lætur í té sjálf, fær
aðra til að láta í té eða látin verður í té
undir eftirliti hennar eða umsjá, verði
eigi á nokkurn hátt notuð til hernaðar-
þarfa.

3. gr.
Störf.

A. Stofnuninni er heimilt:
1. Að efla og styðja rannsóknir á

kjarnorku, framfarir á sviði kjarnorku
og hagnýt afnot hennar i friðsamlegu

STATUTE OF THE
INTERNATIONAL

ATOMIC ENERGY AGENCY

Article I
Establishment of the Agency

The Parties hereto establish an Inter-
national Atcmic Energy Agency (herein-
after referred to as "the Agency") upon
the terms and conditions hereinafter set
forth.

Article II
Objectives

The Agency shall seek to accelerate and
enlarge the contribution of atomic energy
to peace, health and prosperity through-
out the world. It shall ensure, so far as
it is able, that assistance provided by it
or at its request or under its supervision
or control is not used in such a way as
to further any military purpose.

Article III
Functions

A. The Agency is authorized:
1. To encourage and assist research on,

and development and practical applica-
tion of, atomic energy for peaceful uses



skyni um heim allan. Henni er heimilt,
ef þess er óskað, að gerast milligöngu-
maður milli félaga sinna í útvegun þjón-
ustu, efnis, útbúnaðar og aðstöðu og að
leggja af mörkum störf eða þjónustu í
þágu rannsókna á kjarnorku, framfara
á sviði kjarnorku eða hagnýtra afnota
hennar i friðsamlegu skyni.

2. Henni er falið að útvega i samræmi
við stofnskrá þessa efni, þjónustu, út-
búnað og aðstöðu til þess að fullnægja
þörfum rannsókna á kjarnorku, fram-
fara á sviði kjarnorku og hagnýtra af-
nota hennar í friðsamlegu skyni, og telst
þar til framleiðsla raforku, enda sé rétt-
mætt tillit tekið til þeirra landssvæða
heims, sem skammt eru á veg komin i
iðnþróun.

3. Henni er falið að greiða fyrir skipt-
um á vísinda- og tækniupplýsingum um
friðsamleg afnot kjarnorku.

4. Hún skal greiða fyrir skiptum á
vísindamönnum og sérfræðingum á sviði
friðsamlegra afnota kjarnorku og þjálf-
un slíkra manna.

5. Skylt er henni að stofnsetja og
framkvæma öryggiseftirlit til tryggingar
því, að tiltekin kleyfiefni og önnur efni,
þjónusta, útbúnaður, aðstaða og upplýs-
ingar, sem hún lætur af hendi sjálf, fær
aðra til að láta af hendi eða látin eru af
hendi undir eftirliti hennar eða umsjá,
verði eigi á nokkurn hátt notuð til hern-
aðarþarfa. Ber henni og að annast ör-
yggiseftirlit i sambandi við samninga
milli tveggja aðila eða fleiri, ef aðilar
óska þess, svo og i sambandi við allar
athafnir einstakra ríkja á sviði kjarn-
orku, ef ríkin óska þess.

6. Henni ber að hafa samráð og ef
þörf krefur samstarf við viðkomandi
stofnanir Sameinuðu þjóðanna og sér-
stofnanir hennar um að setja eða sam-
þykkja öryggisreglur til verndar heil-
brigði og til þess að draga sem mest úr
lífshættu eða eignatjóni (ásamt sams
konar öryggisreglum fyrir verkamenn)
og gera ráðstafanir til þess að öryggis-
reglur þessar verði haldnar i fram-
kvæmdum stofnunarinnar sjálfrar og i
öðrum framkvæmdum, sem hún hefur
lagt til efni, þjónustu, útbúnað, aðstöðu

throughout the world; and, if requested
to do so, to act as an intermediary for the
purposes of securing the performance of
services or the supplying of materials,
equipment, or facilities by one member
of the Agency for another; and to per-
form any operation or service useful in
research on, or development or practical
application of, atomic energy for peace-
ful purposes;

2. To make provision, in accordance
with this Statute, for materials, services,
equipment, and facilities to meet the
needs of research on, and development
and practical application of, atomic
energy for peaceful purposes, including
the production of electric power, with due
consideration for the needs of the under-
developed areas of the world;

3. To foster the exchange of scientific
and technical information on peaceful
uses of atomic energy;

4. To encourage the exchange and
training of scientists and experts in the
field of peaceful uses of atomic energy;

5. To establish and administer safe-
guards designed to ensure that special fis-
sionable and other materials, services,
equipment, facilities, and information
made available by the Agency or at its
request or under its supervision or control
are not used in such a way as to further
any military purpose; and to apply safe-
guards, at the request of the parties, to
any bilateralol' multilateral arrange-
ment, or, at the request of a State, to any
of the State's activities in the field of
atomic energy;

6. To establish or adopt, in consuIta-
tion and, where appropriate, in collabora-
tion with the competent organs of the
United Nations and with the specialized
agencies concerned, standards of safety
for protection of health and minimization
of danger to life and property (including
such standards for labour conditions),
and to provide for the application of these
standards to its own operations as well as
to the operations making use of materials,
services, equipment, facilities, and infor-
mation made available by the Agency or
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eða upplýsingar, fengið aðra til að láta
slíkt af hendi eða látin hafa verið af
hendi undir eftirliti hennar eða umsjá,
svo og að sjá um að öryggisreglum þess-
um verði framfylgt í framkvæmdum
samkvæmt samningum milli tveggja að-
ila eða fleiri, ef aðilar óska þess, og í
öllum framkvæmdum einstakra ríkja á
sviði kjarnorku, ef þau óska þess.

7. Henni er heimilt að afla sér eða
koma sér upp hvers konar aðstöðu, véla-
kosti og útbúnaði, sem þörf krefur til að
framkvæma þau störf, sem henni eru
ætluð, þegar aðstaða sú, vélakostur og
útbúnaður, sem henni stendur til hoða
að öðru leyti á landsvæði því, sem um
er að ræða, eru ófullnægjandi eða fáanleg
einungis með skilmálum, sem hún telur
ófullnægjandi.

B. 1 framkvæmd skyldustarfa sinna
skal stofnunin:

1. Haga störfum sínum Í samræmi við
þann tilgang og grundvallarreglu Sam-
einuðu þjóðanna að efla frið og sam-
vinnu þjóða Í milli og í samræmi við þá
stefnu Sameinuðu þjóðanna að stuðla að
því, að stofnað verði til tryggrar afvopn-
unar um heim allan, og í samræmi við
alla alþjóðasamninga, sem gerðir eru
samkvæmt þeirri stefnu.

2. Henni ber að koma á eftirliti með
afnotum tiltekinna kleyfiefna, sem hún
tekur við, í því skyni að tryggja það, að
efni þessi verði einungis notuð í frið-
samlegum tilgangi.

3. Henni ber að dreifa starfsemi sinni
á þann hátt, að tryggð verði virk afnot
og að öll landsvæði heims megi njóta
hennar sem almennast, og skal sérstakt
tillit tekið til þeirra landsvæða, sem
skammt eru komin í iðnþróun.

4. Henni ber að leggja á hverju ári
skýrslu um starfsemina fyrir allsherjar-
þing Sameinuðu þjóðanna, og þegar svo
stendur á, fyrir Öryggisráðið. Komi í
sambandi við starfsemi stofnunarinnar
upp vandamál, sem Öryggisráðið er dóm-
bært um, ber henni að tilkynna þau,
með því að það er sú stofnun, sem megin-
ábyrgð ber á varðveizlu friðar og ör-
yggis þjóða í milli. Einnig má stofnunin
gera ráðstafanir þær, sem henni er heim-

at its request or under its control or
supervision; and to provide for the appli-
cation of these standards, at the request
of the parties, to operations under any
bilateral or multilateral arrangement, or,
at the request of a State, to any of that
State's activities in the field of atomic
energy;

7. To acquire or establish any facilities,
plant, and equipment useful in carrying
out its authorized functions, whenever
the facililies, plant, and equipment other-
wise available to it in the area concerned
are inadequate or available only on terms
it deems unsatisfactory.

B. In carrying out its functions, the
Agency shall:

1. Conduct its activities in accordance
with the purposes and principles of the
United Nations to promote peace and
international co-operation, and in con-
formity with policies of the United Na-
tions furthering the establishment of
safeguarded world-wide disarmament and
in conformity with any international
agreements enter ed into pursuant to
such policies;

2. Establish control over the use of
special fissionable materials received by
the Agency, in order to ensure that these
materials are used only for peaceful
purposes;

3. Allocate its resources in such a man-
ner as to secure efficient utilization and
the greatest possible general benefit in
all areas of the world, bearing in mind
the special needs of the under-developed
areas of the world;

4. Submit reports on its activities an-
nually to the General Assembly of the
United Nations and, when appropriate,
to the Security Council: if in connexion
with the activities of the Agency there
should arise questions that are within
the competence of the Security Council,
the Agency shall notify the Security
Council, as the organ bearing the main
responsibility for the maintenance of
international peace and security, and
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ilt að gera samkvæmt stofnskrá þessari,
og teljast þar með ráðstafanir þær, sem
greinir í C-lið 12. greinar.

5. Henni ber að leggja skýrslur fyrir
Fjárhags- og félagsmálaráð og aðrar
stofnanir Sameinuðu þjóðanna um efni
þau, sem þær eru dómbærar um.

C. Í framkvæmd skyldustarfa sinna er
stofnuninni óheimilt að veita félagsríkj-
unum aðstoð, sem bundin er stjórnmála-
legum, efnahagslegum, hernaðarlegum
eða öðrum skilmálum, er ekki samrímast
ákvæðum stofnskrár þessarar.

D. Að höldnum ákvæðum stofnskrár
þessarar og ákvæðum samninga, sem
gerðir kunna að verða milli hennar og
ríkja, eins eða margra, enda séu þau í
samræmi við ákvæði stofnskrárinnar,
skal stofnunin haga framkvæmdum sín-
um þannig, að réttmætt tillit sé tekið til
fullveldis ríkjanna.

4. gr.
Þátttaka.

A. Stofnríki stofnunarinnar skulu telj-
ast þau félagsríki Sameinuðu þjóðanna
eða sérstofnana þeirra, sem undirritað
hafa stofnskrá þessa innan 90 daga frá
því undirskriftir hefjast og hafa lagt
fram fullgildingarskjöl.

B. Önnur þátttökuríki stofnunarinnar
teljast þau ríki, hvort sem þau eru fé-
lagsríki Sameinuðu þjóðanna eða sér-
stofnana þeirra eða ekki, sem leggja fram
fullgildingarskjöl til staðfestingar á
stofnskrá þessari, enda hafi aðalfundur
samþykkt aðild þeirra að tillögu stjórnar-
nefndar. Nú leggur stjórnarnefnd til, að
ríki verði veitt aðild, og ber henni og
aðalfundi að sannreyna, að umrætt ríki
sé fúst til að takast á hendur skuldbind-
ingar þær, sem aðild að stofnuninni
fylgja, og taka hæfilegt tillit til þess, hvort
ríkið hefur hæfni og vilja til að hegða
sér í samræmi við markmið og grund-
vallarreglur stofnskrár Sameinuðu þjóð-
anna.

may also take the measures open to it
under this Statute, including those pro-
vided in paragraph C of article XII;

5. Submit reports to the Economic and
Social Council and other organs of the
United Nations on matters within the
competence of these orgaris.

C. In carrying out its functions, the
Agency shall not make assistance to mem-
bers subject to any political, economic,
military, or other conditions incompa-
tible with the provisions of this Statute.

D. Subject to the provisions of this
Statute and to the terms of agreements
concluded between a State or a group of
States and the Agency which shall be in
accordance with the provisions of the
Statute, the activities of the Agency shall
be carried out with due observance of
the sovereign rights of States,

Article IV
Membership

A. The initial members of the Agency
shall be those States Members of the
United Nations or of any of the specialized
agencies which shall have signed this Sta-
tute within ninety days after it is opened
for signature and shall have deposited an
instrument of ratification.

B. Other members of the Agency shall
be those States, whether or not Members
of the United Nations or of any of the
specialized agencies, which deposit an
instrument of acceptance of this Statute
after their membership has been approved
by the General Conference upon the re-
commendation of the Board of Governors.
In recommending and approving a State
for membership, the Board of Governors
and the General Confcrencc shall deter-
mine that the State is able and willing to
carry out the obligations of membership
in the Agency, giving due consideration
to its ability and willingness to act in
accordance with the purposes and princip-
les of the Charter of the United Nations.
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C. Stofnunin er byggð á grundvallar-
reglunni um fullvalda jafnræði allra fé-
lagsríkja, enda ber þeim öllum að efna
trúlega þær skyldur, sem þau takast á
hendur í samræmi við stofnskrá þessa,
til þess að öllum verði tryggð réttindi
þau og hlunnindi, sem af þátttöku leiðir.

5. gr.
Aðalfundur.

A. A aðalfundi eiga sæti fulltrúar
allra félagsríkja, og skal hann kvaddur
saman reglulega einu sinni á ári, en til
sérstakra fundarhalda, ef aðalforstjóri
ákveður það að beiðni stjórnarnefndar
eða meiri hluta félagsrík]a. Fundir skulu
haldnir í aðalbækistöðvum stofnunar-
innar, nema aðalfundur ákveði annað.

B. Til fundar skal hvert félagsríki
senda einn fulltrúa, en honum mega
fylgja varamenn og ráðgjafar. Ber hvert
félagsríki kostnað af fundarsókn sinni.

C. A aðalfundi skal í upphafi fundar
kjósa forseta og þá embættismenn aðra.
sem þurfa þykir. Gegna þeir embættum
til næsta reglulegs aðalfundar. Aðalfund-
ur setur sér fundarsköp að höldnum á-
kvæðum stofnskrár þessarar. Hefur hvert
félagsríki eitt atkvæði. Til ákvarðana
samkvæmt H-lið 14. greinar, C-lið 18.
greinar og B-lið 19. greinar þarf tvo
þriðju hluta atkvæða þeirra félaga, sem
viðstaddir eru og atkvæði greiða. Til
ákvarðana um önnur efni, þar með
ákvarðana um önnur mál, er ráða skuli
% atkvæða meiri hluti, þarf meiri hluta
atkvæða félaga, sem viðstaddir eru og
atkvæði greiða. Fundur er ályktunarfær,
ef meiri hluti félaga situr hann.

D. A aðalfundi má ræða öll mál innan
verkahrings stofnskrár þessarar og mál
varðandi valdsvið og starfsemi allra

C. The Agency is based on the principle
of the sovereign equality of all its mem-
bers, and all members, in order to ensure
to all of them the rights and benefits re-
sulting from membership, shall fulfil in
good faith the obligations assumed by
them in accordance with this Statute.

Article V
General Conference

A. A General Conference consisting of
representatives of all members shall meet
in regular annual session and in such
special sessions as shall be convened by
the Director General at the request of the
Board of Governors or of a majority of
members. The ses sions shall tak e place
at the headquarters of the Agency unless
otherwise determined by the General Con-
ference.

B. At such sessíons, each member shall
be represented by one delegate who may
be accompanied by alternates and by ad-
visers. The cost of attendance of any
delegation shall be borne by the member
concerned.

C. The General Conference shall elect
a President and such other officers as
may be required at the beginning of each
session. They shall hold office for the
duration of the session. The General Con-
ference, subject to the provisions of this
Statute, shall adopt its own rules of pro-
cedure. Each member shall have one vote.
Decisions pursuant to paragraph H of
article XIV, paragraph e of article XVIII
and paragraph B of article XIX shall be
made by a two-thirds majority of the
members present and voting. Decisions
on other questions, including the deter-
mination of additional questions or cate-
gories of questions to be decided by a
two-thirds majority, shall be made by a
majority of the members present and vot-
ing. A majority of members shall consti-
tute a quorum.

D. The General Conference may discuss
any questions or any matters within the
scope of this Statute or relating to the
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stofnana, sem ráð er fyrir gert í stofn-
skrá þessari. Má þar gera tillögur til fé-
lagsríkja stofnunarinnar, til stjórnar-
nefndar hennar eða beggja um öll slík
málefni og atriði.

E. A aðalfundi skal:
1. Kjósa menn í stjórnarnefnd i sam-

ræmi við ákvæði 6. greinar,
2. samþykkja upptöku nýrra félags-

ríkja í samræmi við ákvæði 4. greinar,
3. svipta félagsríki réttindum til þátt-

töku samkvæmt ákvæðum 19. greinar,

4. ræða ársskýrslu stjórnarnefndar,

5. samþykkja í samræmi við ákvæði
14. greinar fjárhagsáætlun stofnunar-
innar, sem stjórnarnefnd leggur fram,
eða endursenda hana nefndinni með
breytingatillögum um hana í heild eða
hluta hennar, enda leggi nefndin hana
aftur fyrir aðalfund,

6. samþykkja skýrslur til Sameinuðu
þjóðanna, sem gera skal í samræmi við
samning milli stofnunarinnar og Sam-
einuðu þjóðanna um samband þeirra í
milli, nema skýrslur, sem greinir í C-lið
12. greinar, eða senda þær aftur til
stjórnarnefndar með breytingatillögum,

7. samþykkja alla samninga milli stofn-
unarinnar og Sameinuðu þjóðanna eða
annarra stofnana, svo sem greinir í 16.
grein, eða senda þá aftur stjórnarnefnd
með breytinga till ögum, enda leggi hún
þær aftur fyrir aðalfund,

8. setja reglur og takmarkanir um láns-
heimildir til stjórnarnefndar samkvæmt
ákvæðum G-liðs 14. greinar, setja reglur
um samþykkt frjálsra framlaga til stofn-
unarinnar og ákveða Í samræmi við
ákvæði F-liðs 14. greinar á hvern hátt
nota megi þann almenna sjóð, sem þar
greinir,

9. gera breytingar á stofnskrá þessari
samkvæmt ákvæðum C-liðs 18. greinar,

10. samþykkja skipun aðalforstjóra i
samræmi við ákvæði A-liðs 7. greinar.

powers and functions of any organs pro-
vided for in this Statute, and may make
recommendations to the membership of
the Agency or to the Board of Governors
or to both on any such questions or
matters.

E. The General Conference shall:
1. Elect members of the Board of Go-

vernors in accordance with article VI;
2. Approve States for membership in

accordance with article IV;
3. Suspend a member from the privi-

Ieges and rights of membership in ac-
cordance with article XIX;

4. Consider the annual report of the
Board;

5. In accordance with article XIV, ap-
prove the budget of the Agency recom-
mended by the Board or return it with
recommendations as to its entirety or
parts to the Board, for resubmission to
the General Conference;

6. Approve reports to be submitted to
the United Nations as required by the re-
Iationship agreement between the Agency
and the United Nations, except reports re-
ferred to in paragraph C of article XII,
or return them to the Board with its re-
commendations;

7. Approve any agreement or agree-
ments between the Agency and the United
Nations and other organizations as pro-
vided in article XVI or return such agree-
ments with its recommendations to the
Board, for resubmission to the General
Conference;

8. Approve rules and limitations re-
garding the exercise of borrowing powers
by the Board, in accordance with para-
graph G of article XIV; approve rules
regarding the acceptance of voluntary
contributions to the Agency; and ap-
prove, in accordance with paragraph F
of article XIV, the manner in whicb the
general fund referred to in that para-
graph may be used;

9. Approve amendments to this Statute
in accordance with paragraph C of article
XVIII;

10. Approve the appointment of the
Director General in accordance with
paragraph A of article VII,
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F. Heimilt er aðalfundi:

1. að gera ákvarðanir um öll mál, sem
stjórnarnefnd hefur í því skyni lagt fyrir
hann;

2. að bera upp mál til athugunar fyrir
stjórnarnefnd og krefja hana um skýrsl-
ur um öll málefni varðandi störf stofn-
unarinnar.

ð. gr.
Stjórnarnefnd.

A. Stjórnarnefnd stofnunarinnar skal
þannig skipuð:

1. Fráfarandi stjórnarnefnd (eða i
fyrsta sinn undirbúningsnefnd sú, er um
getur í Viðauka I), skal til setu 1 stjórn-
arnefnd benda á þau fimm Iélagsríki,
sem lengst eru á veg komin i tæknifræð-
um kjarnorku, og telst þar til vinnsla
grunnefna, svo og það Iélagsríki, sem
lengst er á veg komið í sömu greinum
innan þeirra landsvæða, sem hér greinir
og ekki eiga neinn hinna fimm fyrr-
greindu fulltrúa í stjórnarnefndinni :

1. Norður-Ameríka,
2. Suður- og Mið-Ameríka,
3. Vestur-Evrópa,
4. Austur-Evrópa,
5. Afríka og löndin fyrir botni Mið-

jarðarhafs,
6. Suður-Asía,
7. Suðaustur-Asía og Kyrrahafssvæðið,
8. Austur-Asía.

2. Fráfarandi stjórnarnefnd (eða i
fyrsta sinn undirbúningsnefnd sú, er
um getur í Viðauka I), skal benda á til
setu í stjórnarnefnd tvö félagsríki úr
hópi þeirra ríkja annarra, er framleiða
grunnefni, þ. e. Belgía, Pólland, Portúgal
og Tékkóslóvakía, einnig einn mann frá
félagsríki, er lætur i té tækniaðstoð. Eigi
má á nokkru ári benda aftur á nokkurt
félagsríki úr þessum hópi til setu i sama
hópi árið eftir.

3. Aðalfundur skal kjósa tíu félagsríki
til setu í stjórnarnefnd og taka hæfilegt

F. The General Conference shall have
the authority:

1. To take decisions on any matter
specifically referred to the General Con-
fer ence for this purpose by the Board;

2. To propose matters for considera-
tion by the Board and request from the
Board reports on any matter relating to
the functions of the Agency.

Article VI
Board of Governors

A. The Board of Governors shall be
composed as follows:

1. The outgoing Board of Governors
(or in the case of the first Board, the
Preparatory Commission referred to in
Annex 1) shall designate for membership
on the Board the five members most ad-
vanced in the technology of atomic ener-
gy including the production of source
materials and the member most ad-
vanced in the technology of atomic
energy including the production of
source materials in each of the fóllowing
areas not represented by the aforesaid
five:

(1) North America
(2) Latin America
(3) Western Europe
(4) Eastern Europe
(5) Africa and the Middle East

(6) South Asía
(7) South East Asia and the Pacific
(8) Far East.

2. The outgoíng Board of Governors
(or in the case of the first Board, the
Preparatory Commission referred to in
Annex I) shall designate for membership
on the Board two members from among
the following other producers of source
materials: Belgium, Czechoslovakia, Po-
land, and Portugal; and shall also de-
signatc for membership on the Board one
other member as a supplier of technical
assistance. No member in this category
in any one year will be eligible for re-
designation in the same category for the
following year.

3. The General Conference shall elect
ten members to membership on the Board
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tillit til sanngjarnrar þátttöku í sfjórnar-,
nefnd sem heild af hálfu félagsríkja á
landsvæðum þeim, sem upp eru talin í
1. tölulið A-liðs þessarar greinar, þannig
að í henni eigi jafnan sæti í þessum hópi
fulltrúar allra svæðanna nema Norður-
Ameríku. Eigi má endurkjósa nokkurn
félaga í þessum hópi til setu í sama hópi
að kjörtíma liðnum, nema þá fimm fé-
laga, sem kjörnir eru til eins árs sam-
kvæmt D-lið þessarar greinar.

B. Ábendingar þær, sem um getur í tölu-
liðum 1. og 2. í A-lið þessarar greinar,
skal gera a. m. k. 60 dögum fyrir reglu-
legan aðalfund. Kjör það, sem um ræðir
í 3. tölulið A-liðs þessarar greinar, skal
fram fara á reglulegum aðalfundi.

C. Félagsríki, sem fulltrúa eiga i stjórn-
arnefnd samkvæmt 1. og 2. tölulið A-liðs
þessarar greinar, skulu eiga þar sæti frá
lokum næsta aðalfundar eftir tilnefningu
og að lokum næsta reglulegs aðalfundar.

D. Félagsríki, sem fulltrúa eiga i stjórn-
arnefnd samkvæmt 3. tölulið A-liðs þess-
arar greinar, skulu eiga þar sæti frá lok-
um þess reglulegs aðalfundar, er þeir
voru kjörnir, til loka annars reglulegs
aðalfundar þar á eftir. Þegar í fyrsta
sinn er kjörið í stjórnarnefnd, skulu þó
fimm fulltrúar kjörnir til eins árs.

E. Hver stjórnarmeðlimur hefur eitt at-
kvæði. Ákvarðanir um upphæð fjárhags-
áætlunar stofnunarinnar skulu gerðar
með tveimur þriðju hlutum atkvæða
þeirra, sem viðstaddir eru og atkvæði
greiða, svo sem greinir í H-lið 14. grein-
ar. Ákvarðanir um önnur mál, þar með
talin önnur mál eða málaflokkar, þar sem

of Governors, with due regard to equit-
able representation on the Board as a
whole of the members in the areas listed
in sub-paragraph A-lof this article, so
that the Board shall at all times include
in this category a representative of each
of those areas except North America. Ex-
cept for the five members chosen for a
term of one year in accordance with para-
graph D of this article, no member in
this category in any one term of office
will be eligible for re-election in the
same category for the following term of
office.

B. The designations provided for in
sub-paragraphs A-l and A-2 of this ar-
ticle shall take place not less than sixty
days before each regular annual sessíon
of the General Conference. The elections
provided for in sub-paragraph A-3 of
this article shall tak e place at regular
annual sessions of the General Confe-
rence,

C. Members represented on the Board
of Governors in accordance with sub-
paragraphs A-1 and A-2 of this article
shall hold office from the end of the next
regular annual session of the General
Conference after their designation until
the end of the following regular annuaI
session of the General Conference.

D. Members represented on the Board
of Governors in accordance with sub-
paragraph A-3 of this article shall hold
office from the end of the regular an-
nu al session of the General Conference at
which they are elected until the end of
the second regular annual session of the
General Conference there after. In the
election of these members for the first
Board, however, five shall be chosen for
a term of one year.

E. Each member of the Board of Go-
vernors shall have one vote. Decisions
on the amount of the Agency's budget
shall be made by a two-thirds majority
of those present and voting, as provided
in paragraph H of article XIV. Decisions
on other questions, including the deter-
mination of additional questions or cate-
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tveir þriðju hlutar atkvæða skuli ráða,
skulu gerðar með meiri hluta þeirra, sem
viðstaddir eru og atkvæði greiða. Stjórn-
arnefnd er ályktunarfær þegar tveir
þriðju hlutar nefndarmanna sitja fund.

F. Stjórnarnefnd hefur vald til þess að
framkvæma skyldustörf stofnunarinnar f
samræmi við stofnskrá þessa, en ber
ábyrgð gagnvart aðalfundi svo sem stofn-
skrá gerir ráð fyrir.

G. Stjórnarnefnd kemur saman svo oft
sem hún ákveður, og eru fundir haldnir
í aðalbækistöðvum stofnunarinnar, nema
nefndin ákveði annað.

H. Stjórnarnefnd kýs sér formann og
aðra embættismenn úr eigin hópi og
setur sér fundarsköp í samræmi við
ákvæði stofnskrár þessarar.

I. Stjórnarnefnd getur stofnað þær
nefndir, sem þurfa þykir. Hún má og
skipa fulltrúa til þess að koma fram
gagnvart öðrum stofnunum.

J. Stjórnarnefnd skal á ári hverju
semja skýrslu til aðalfundar um málefni
stofnunarinnar og framkvæmdir, er hún
hefur fallizt á .. Skal hún einnig semja
og leggja fyrir aðalfund þær skýrslur,
sem óskað kann að vera að stofnunin
leggi fyrir Sameinuðu þjóðirnar eða
aðrar stofnanir, sem í störfum eru tengd-
ar henni. Ber að leggja slíkar skýrslur
ásamt ársskýrslu fyrir félagsríki stofn-
unarinnar a. m. k. mánuði fyrir reglu-
legan aðalfund.

7. gr.
Starfslið.

A. Fyrir starfsliði stofnunarinnar er
aðalforstjórinn. Skipar stjórnarnefnd
hann með samþykki aðalfundar til 4 ára
í senn. Hann er aðalframkvæmdastjóri
stofnunarinnar.

gorles of questions to be decided by a
two-thirds majority, shall be made by a
majority of those present and voting.
Two-thirds of all members of the Board
shall constitute a quorum.

F. The Board of Governors shall have
authority to carry out the functions of
the Agency in accordance with this Sta-
tute, subject to its responsibilities to the
General Conference as provided in this
Statute.

G. The Board of Governors shall meet
at such times as it may determine. The
meetings shall take place at the head-
quarters of the Agency unless otherwise
determined by the Board.

H. The Board of Governors shall elect
a Chairman and other officers from
among its members and, subject to the
provisions of this Statute, shall adopt its
own rules of procedure.

I. The Board of Governors may esta-
blish such committees as it deems ad-
visable. The Board may appoint persons
to represent it in its relations with other
organizations.

J. The Board of Governors shall pre-
pare an annual report to the General Con-
ference concerning the affairs of the
Agency and any projects approved by
the Agency. The Board shall also prepare
for submission to the General Conference
such reports as the Agency is or may be
required to make to the United Nations or
to any other organization the work of
which is related to that of the Agency.
These reports, along with the annual re-
ports, shall be submitted to members of
the Agency at least one month before
the annual session of the General Con-
ference.

Article VII
Staff

A. The staff of the Agency shall be
headed by a Director General. The Di-
rector General shall be appointed by the
Board of Governors with the approval
of the General Conference for a term of
four years. He shall be the chief admini-
strative officer of the Agency.
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B. Aðalforstjóri ber ábyrgð á skipun,
verkaskiptingu og störfum starfsliðsins
og hlítir valdi stjórnarnefndar og eftir-
liti. Ber honum að haga störfum sínum
í samræmi við reglur, er stjórnarnefnd
setur.

C. Í starfsliði skulu vera svo margir
hæfir vísindamenn, tæknifræðingar og
aðrir menn sem þurfa þykir til þess að
fullnægja markmiði stofnunarinnar og
sinna störfum hennar. Skal í stofnun-
inni stefnt að því að hafa sem fæsta
fasta starfsmenn.

D. Þegar menn eru ráðnir i starfslitsið
og ákveðin starfskjör þeirra, skal höfuð-
áherzlan lögð á að útvega menn, sem
fram úr skara að afköstum, tækniþekk-
ingu og heiðarleik. Í annan stað, að þessu
gættu, skal taka hæfilegt tillit til fram-
laga félagsríkja til stofnunarinnar, og
þess, að áríðandi er að afla manna frá
eins mörgum hlutum heims og fært er.

E. Stjórnarnefnd setur reglur um ráðn-
ingu og skipan starfsliðs, starfsskilmála,
greiðslur og uppsögn. Reglur þessar
skulu vera í samræmi við ákvæði stofn-
skrár þessarar og við almennar reglur,
er aðalfundur samþykkir að fengnum tíl-
lögum stjórnarnefndar.

F. Aðalforstjóri og starfslið skulu i
framkvæmd skyldustarfa hvorki leita
fyrirmæla né taka við þeim frá nokkr-
um aðila utan stofnunarinnar. Eigi skulu
þeir aðhafast neitt það, sem ósamríman-
legt er stöðu þeirra sem embættismanna
stofnunarinnar. Eigi skulu þeir ljóstra
upp neinum iðnleyndarmálum eða öðr-
um trúnaðarmálum, sem þeim berst vitn-
eskja um sakir opinberra starfa sinna
fyrir stofnunina, að viðlagðri ábyrgð
gagnvart henni. Félagsríkin skuldbinda
sig hvert um sig til þess að virða alþjóð-
legt eðli ábyrgðar þeirrar, er á aðalfor-
stjóra og starfsliði hvílir, og til þess að
reyna ekki að hafa áhrif á þá vi~ fram-
kvæmd skyldustarfa þeirra.

B. The Director General shall be re-
sponsible for the appointment, organiza-
tion, and functioning of the staff and
shall be under the authority of and sub-
ject to the control of the Board of Gover-
nors. He shall perform his duties in ac-
cordance with regulations adopted by the
Board.

C. The staff shall include such quali-
fied scientific and technical and other
personnel as may be required to. fulfil
the objectives and functions of the
Agency. The Agency shall be guided by
the principle that its permanent staff
shall be kept to a minimum.

D. The paramount consideration in the
recruitment and employment of the staff
and in the determination of the condi-
tions of service shall be to secure em-
ployees of the highest standards of ef-
f'íciency, technical competence, and inte-
grity. Subject to this consideration, due
regard shall be paid to the contributíons
of members of the Agency and to the
importance of reeruiting the staff on as
wide a geographical basis as possíble.

E. The terms and conditions on which
the staff shall be appointed, remunerated,
and dismissed shall be in accordance
with regulations made by the Board of
Governors, subject to the provisions of
this Statute and to general rules approved
by the General Conference on the recom-
mendation of the Board.

F. In the performance of their duties,
the Director General and the staff shall
not seek or receive instructions from any
source external to the Agency. They shall
refrain from any action which might re-
flect on their position as officials of the
Agency; subject to their responsibilities
to the Agency, they shall not disclose any
industrial secret or other confidential in-
formation coming to their knowledge by
reason of their official duties for the
Agency. Each member undertakes to re-
spect the international character of the
responsibilities of the Director General
and the staff, and shall not seek to in-
fluence them in the discharge of their
duties.
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G. Í grein þessari teljast varðliðsmenn
til starfsmanna.

8. gr.
Skipti á upplýsinlum.

A. Hverju félagsríkí ber að láta stofn-
uninni þær upplýsingar i té, sem það
telur að megi verða henni til gagns.

B. Hverju félagsriki er skylt að láta
stofnuninni í té allar vísindalegar upp-
lýsingar, sem aflast fyrir sakir aðstoðar,
er stofnunin hefur lagt fram i samræmi
við 11. grein.

C. Stofnunin skal safna upplýsingum
þeim, sem henni eru 1 té látnar sam-
kvæmt ákvæðum A- og B-liðs þessarar
greinar, og dreifa þeim i aðgengilegu
formi. Skal hún gera virkar ráðstafanir
til þess að efla skipti á upplýsingum um
eðli og friðsamleg afnot kjarnorku milli
félagsríkja og annast milligöngu milli
þeirra i þessu skyni.

9. gr.
Efni, látin f té.

A. Félagsríkjum er heimilt að láta
stofnuninni í té það magn af tilteknum
kleyfiefnum, sem þau telja ráðlegt, og
með þeim skilmálum, er stofnunin fellst
á. Efni þau, er stofnunin fær til um-
ráða, má í vali félagsríkis þess, er lætur
þau i té, geyma hjá félagsríkinu eða i
vörzlum stofnunarinnar, ef hún fellst á
það.

B. Einnig er félagsríkjum heimilt að
láta stofnuninni í té grunnefni, svo sem
þeim er lýst í 20. grein, og önnur efni.
Ákveður stjórnarnefnd hversu miklu af
slíkum efnum stofnunin skal veita mót-
töku með samningum, sem gert er ráð
fyrir i 13. grein.

C. Hverju félagsriki ber að tilkynna
stofnuninni, hversu mikið af tilteknum
kleyfiefnum og grunnefnum það er
reiðubúið að leggja fram samkvæmt lög-
um sinum, i hvaða formi þau eru og

G. In this article the term "staff" in-
eludes guards.

Article VIII
Exchange of information

A. Each member should make avail-
able such information as would, in the
judgement of the member, be helpful to
the Agency.

B. Each member shall make available
to the Agency all scientific illiformation
developed as a result of assistance ex-
tended by the Agency pursuant to article
XI.

C. The Agency shall assemble and
make available in an accessible form the
information made available to it under
paragráphs A and B of this article. It
shall take positive steps to encourage the
exchange among its members of informa-
tion relating to the nature and peaceful
uses of atomic energy and shall serve
as an intermediary among its members
for this purpose.

Article IX
Supplying of materials

A. Members may make available to the
Agency such quantities of special fis-
sionable materials as they deem advis-
able on such terms as shall be agreed
with the Agency. The materials made
available to the Agency may, at the dis-
cretion of the member making them
available, be stored either by the mem-
ber concerned or, with the agreement of
the Agency, in the Agency's depots.

B. Members may also make available
to the Agency source materials as defined
in article XX and other materials. The
Board of Governors shall determine the
quantities of such materials which the
Agency will accept under agreements
provided for in article XIII.

C. Each member shall notify the
Agency of the quantities, form, and com-
position of special fissionable materials,
source materials, and other materials
which that member is prepared, in con-
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hvernig saman sett, og hvort þau skuli
látin af hendi tafarlaust eða á tíma, sem
stjórnarnefnd tiltekur.

D. Að kröfu stofnunarinnar ber félags-
ríki tafarlaust að afhenda öðru félags-
ríki eða hópi félagsríkja það magn
slíkra efna, sem stofnunin tiltekur, af
þeim efnum, sem það hefur lagt henni
til, svo og tafarlaust afhenda stofnuninni
sjálfri það magn slíkra efna, sem henni
er raunverulega nauðsynlegt til starfa
sinna og vísindarannsókna, eftir þvi sem
hún hefur aðstöðu til.

E. Magni þvi, formi og samsetningu
þeirra efna, sem félagsríki kann að hafa
látið í te, má það breyta á hvaða tíma
sem er, með samþykki stjórnarnefndar.

F. Áður eri þrir mánuðir eru liðnir frá
því er stofnskrá þessi gekk i gildi gagn-
vart félagsríki, ber því að gefa fyrir sitt
leyti fyrstu yfirlýsingu í samræmi við
C-lið þessarar greinar. Ákveði stjórnar-
ncfnd ekki annað, gildir yfirlýsingin,
sem fyrst er gerð um efni, fyrir næsta
almanaksár, eftir ár það, er þessi stofn-
skrá gekk ígildi gagnvart félagsríki þvi,
sem um er að ræða. Síðari yfirlýsingar
skulu á sama hátt, nema stjórnarnefnd
ákveði annað, gilda um almanaksárið
næsta á eftir, enda liggi tilkynning fyrir
í síðasta lagi 1. nóvember ár hvert.

G. Stofnunin skal greina hvar og hvern-
ig afhending skal fram fara, og, þegar
svo ber undir, í hvaða formi og samsetn-
ingu efni þau skuli vera, sem hún hefur
krafizt að félagsríki láti af hendi af þvi,
sem það hefur tilkynnt að það væri reiðu-
búið að láta í té. Ber henni einnig að
sannreyna magn þeirra efna, sem af
hendi eru látin, og gefa skýrslu um það
á ákveðnum tímum til félagsríkjanna.

H. Stofnunin ber ábyrgð á geymslu og
varðveizlu efna, er hún hefur yfir að
ráða. Skal hún gæta þess, að efni þessi

formity with its laws, to make available
immediately or during a period specified
by the Board of Governors.

D. On request of the Agency a member
shall, from the materials which it has
made available, without delay deliver to
another member or group of members
such quantities of such materials as the
Agency may specify, and shall without
delay deliver to the Agency itself such
quantities of such materials as are reaIly
necessary for operations and scientific
research in the facilities of the Agency.

E. The quantities, form and composi-
tion of materials made available by any
member may be changed at any time by
the member with the approval of the
Board of Governors.

F. An initial notification in accordance
with paragraph C of this article shall be
made within three months of the entry
into force of this Statute with respect to
the member concerned. In the absence of
a contrary decision of the Board of Go-
vernors, the materials initially made
available shall be for the period of the
calendar year succeding the year when
this Statute takes effect with respect to
the member concerned. Subsequent noti-
fications shall likewise, in the ahsence
of a contrary action by the Board, relate
to the period of the calendar year fol-
lowing the notification and shall be made
no later than the first day of November
of each year.

G. The Agency shall specify the placc
and method of delivery and, where ap-
propriate, the form and composition, of
materials which it has requested a mern-
ber to deliver from the amounts which
that member has notified the Agency it
is prepared to make available. The
Agency shall also verify the quantities
of materials delivered and shall report
those quantities periodically to the mem-
bers.

H. The Agency shall be responsible for
storíng and protecting materials in its
possession. The Agency shall ensure that
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séu varin gegn (1) veðurfari, (2) óleyfi-
legri töku eða tilflutningi, (3) tjóni eða
eyðingu, þar með skemmdarverk um, og
(4) töku með valdbeitingu. Þegar stofn-
unin tekur til geymslu tiltekin kleyfi-
efni, er hún á, skal taka tillit til dreif-
ingar staða í milli, svo að eigi verði á
einum stað mikið magn slíkra efna 1
sama landi eða i sama hluta heims.

I. Svo skjótt sem auðið er skal stofn-
unin koma sér upp eða afla sér þess af
því, er hér greinir, og nauðsynlegt gerist:

1. Vélakostur, útbúnaður og aðstaða
til móttöku, geymslu og afhendingar efna.

2. Öryggisútbúnaður.
3. Hæfilegar ráðstafanir vegna heilsu-

gæzlu og öryggis.
4. Rannsóknastofa til greiningar á

mótteknum efnum og til þess að sann-
prófa þau.

5. Hús og stjórnaraðsetur fyrir það
starfslið, sem þarf til þess, er að framan
getur.

J. Efni, sem 1 té eru látin 1 samræmi
við grein þessa, skal nota á þann hátt.
sem stjórnarnefnd ákveður í samræmi
við ákvæði stofnskrár þessarar. Ekkert fé-
lagsríki skal hafa rétt að krefjast þess, að
efnum þeim, er það lætur stofnuninni
1 té, sé haldið aðgreindum, eða tilgreina
neina sérstaka framkvæmd, sem þau
skuli ætluð.

10. gr.
Þjónusta, útbúnaður og aðstaða.

Láta mega félagsríki stofnuninni 1 té
þjónustu, útbúnað og aðstöðu, sem stuðl-
að getur að því að fullnægja markmið-
um hennar og störfum.

11. gr.
Framkvæmdir á vegum stofnunarinnar.

A. Nú vill félagsriki eða hópur félags-
ríkja stofna til framkvæmda til rann-
sókna á kjarnorku, framfara á sviði
kjarnorku eða hagnýtra afnota hennar

these materials shall be safeguarded
against (1) hazards of the weather, (2)
unauthorized removal or diversion, (3)
damage or destruction, including sabo-
tage, and (4) forcible seizure. In storing
special fissionable materials in its pos-
session, the Agency shall ensure the geo-
graphical distribution of these materials
in such a way as not to allow concentra-
tion of large amounts of such materials
in any one country or region of the
world.

I. The Agency shall as soon as practi-
cable establish or acquire such of the
following as may be necessary:

1. Plant, equipment, and facilities for
the receipt, storage, and issue of ma-
terials;

2. Physical safeguards;
3. Adequate health and safety mea-

sures;
4. Control laboratories for the analysis

and verification of materials received;

5. Housing and administrative faoili-
ties for any staff required for the fore-
going.

J. The materials made available pur-
suant to this article shall be used as de-
termined by the Board of Governors in
accordance with the pro vi sions of this
Statute. No member shall have the right
to require that the materials it makes
available to the Agency be kept sepa-
rately by the Agency or to designate the
specific project in which they must be
used.

Article X
Services, equipment, and facilities

Members may make available to the
Agency services, equipment, and facili-
ties which may be of assistance in ful-
filling the Agency's objectives and func-
tions.

Article XI
Agency projects

A. Any member or group of members
of the Agency desiring to set up any
project for research on, or development
or practical application of, atomic energy
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til friðsamlegra þarfa, og má það eða
þau leita aðstoðar stofnunarinnar til
þess að útvega tiltekin kleyfiefni og önn-
ur efni, þjónustu, útbúnað og aðstöðu,
sem til þessa þarf. Slíkri beiðni skulu
fylgja skýringar á markmiði fram-
kvæmdar og hversu víðtæk hún er, og
tekur stjórnarnefnd þær til athugunar.

B. Ef þess er óskað, má stofnunin
einnig aðstoða félagsríki eða hóp félags-
ríkja í ráðstöfunum til þess að útvega
nægilegt fjármagn frá öðrum aðilum i
því skyni að koma slíkum framkvæmd-
um á. Eigi skal til þess ætlazt, að stofn-
unin setji nokkrar tryggingar eða takist
á hendur neina fjárhagsábyrgð á fram-
kvæmdinni, þótt hún láti slika aðstoð i té.

C. Stofnuninni er heimilt að útvega
efni, þjónustu, útbúnað og aðstöðu, sem
til slíkrar framkvæmdar þarf, frá félags-
ríki eða félagsríkjum, eða taka að sér að
leggja slíkt beinlínis fram sjálf að öllu
eða nokkru leyti, og hefur hún í þessu
efni hliðsjón af óskum félagsríkis þess
eða félagsríkja, sem þessa óska.

D. Til þess að athuga slíka beiðni, er
stofnuninni heimilt að senda mann eða
menn, sem bærir eru um að rannsaka
framkvæmdina, inn á landsvæði félags-
ríkis þess eða félagsríkja, sem aðstoðar
óska. Í þessu skyni má stofnunin með
samþykki félagsríkis eða félagsríkja
þeirra, sem aðstoðar óska, senda eigin
starfsmenn eða ráða til þess hæfa þegna
einhvers félagsríkjanna.

E. Áður en stjórnarnefnd fellst á fram-
kvæmd samkvæmt grein þessari, skal hún
vandlega athuga það, sem hér segir:

1. Hversu gagnsamleg framkvæmdin
er og hversu framkvæmanleg frá vis-
inda- og tæknisjónarmiði.

2. Hversu fullnægjandi séu áætlanir,
fjármagn og tæknistarfslið til þess að
tryggja virka framkvæmd hennar.

3. Hvort fyrirhugaðar heilsu- og ör-
yggisverndarráðstafanir séu fullnægjandi
varðandi meðferð og geymslu efna og
varðandi rekstur.

4. Hvort félagsríki eða hópur félags-
ríkja, sem leggja fram beiðni, sé ekki

for peaceful purposes may request the
assistance of the Agency in securing
special fissionable and other materials,
services, equipment, and facilities neces-
sary for this purpose. Any such request
shall be accompanied by an explanation
of the purpose and extent of the project
and shall be considered by the Board
of Governors.

B. Upon request, the Agency may also
assist any member or group of members
to make arrangements to secure necessary
financing from outside sources to carry
out such projects. In extendíng this
assistance, the Agency will not be re-
quired to provide any guarantees or to
assume any financial responsibility for
the project.

C. The Agency may arrange for the
supplying of any materials, services,
equipment, and facilities necessary for
the project by one or more members or
may itself undertake to provide any or
all of these directly, taking into con-
sideration the wishes of the member or
members making the request.

D. For the purpose of considering the
request, the Agency may send into the
territory of the member or group of mem-
bers making the request a person or per-
sons qualified to examine the project.
For this purpose the Agency may, with
the approval of the member or group of
members rnaking the request, use mem-
bers of its own sta ff or employ suitably
qualified nationals of any member.

E. Before approving a project under
this article, the Board of Governors shall
give due consideration to:

1. The usefulness of the project, in-
cluding its scientific and technical feasi-
bility;

2. The adequacy of plans, funds, and
technical personnel to as sure the effec-
tive execution of the project;

3. The adequacy of proposed health
and safety standards for handling and
storing materials and for operating fa ci-
lities;

4. The inability of the member or
group of members making the request
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ófær um að tryggja nægilegt fjármagn,
efni, aðstöðu, útbúnað og þjónustu.

5. Sanngjarna dreifingu efna og ann-
ars, sem stofnunin hefur yfir að ráða.

6. Sérstakar þarfir þeirra landsvæða
heims, sem orðið hafa aftur úr í iðn-
þróun, og

7. Þau atriði önnur, sem máli skipta.

F. Nú fellst stofnunin á áætlun um
framkvæmd, og ber henni þá að gera
samning við félagsríki það eða hóp fé-
lagsríkja, er að framkvæmdinni standa,
en í honum skulu vera:

1. Ákvæði um að úthluta framkvæmd-
inni tiltekin kleyfiefni og önnur efni,
sem til þarf;

2. ákvæði um flutning tiltekinna kleyfi-
efna frá þeim stað, þar sem þau eru i
geymslu, hvort sem það er hjá stofnun-
inni eða félagsríki því, er leggur þau
fram til afnota í framkvæmdum á veg-
um stofnunarinnar, og til félagsríkis eða
hóps félagsríkja þeirra, sem að fram-
kvæmdinni standa, með skilmálum um
að tryggja öryggi þess flutnings, sem
þörf er á, og gæta þeirra heilsugæzlu-
og öryggisákvæða, sem þar um gilda;

3. ákvæði og skilmálar, þar meðtalin
gjöld, varðandi framsal efna, þjónustu,
útbúnaðar og aðstöðu, sem stofnunin
sjálf leggur fram, og sams konar ákvæði
og skilmálar, sem um semst milli félags-
ríkis eða félagsríkja þeirra, sem að fram-
kvæmdinni standa, og félagsríkis þess, er
lætur í té slík efni, þjónustu, útbúnað og
aðstöðu;

4. skuldbinding frá félagsríki þvi eða
félagsríkjum, sem að áætluninni standa
Ca) um að sú aðstoð, sem i té er látin,
verði eigi notuð á þann hátt að efla
nokkurt hernaðarmarkmið og (b) að
framkvæmdin skuli háð öryggiseftirliti
því, sem ráð er fyrir gert í 12. grein, enda
verði viðeigandi fyrirkomulag öryggis-
eftirlits fram tekið í samningnum;

5. ákvæði um hæfileg réttindi og itók
stofnunarinnar og félagsrikis þess eða
félagsríkja, sem hlut eiga að máli, i öll-
um uppfinningum eða uppgötvunum.
sem af framkvæmdinni leiðir, eða einka-
réttindum á þeim;

to secure the necessary finances, ma-
terials, facilities, equipment, and services;

5. The equitable distribution of ma-
terials and other resources available to
the Agency;

6. The special needs of the under-
developed areas of the world; and

7. Such other matters as may be relevant.

F. Upon approving a project, the
Agency shall enter into an agreement with
the member or group of members sub-
mitting the project, which agreement
shall :

1. Provide for allocation to the pro-
ject of any required special fissionable
or other materials;

2. Provide for transfer of special fis-
sionable materials from their then place
of custody, whether the materials be in
custody of the Agency or of the member
making them available for use in Agency
projects, to the member or group of
members submitting the project, under
conditions which ensure the safety of
any shipment required and meet applí-
cable health and safety standards;

3. Set forth the terms and conditions,
including charges, on which any mate-
rials, services, equipment, and facilities
are to be provided by the Agency itself,
and, if any such materials, services,
equipment, and facilities are to be pro-
vided by a member, the terms and con-
ditions as arranged for by the member
or group of members submitting the pro-
ject and the supplying member;

4. Include undertakings by the mem-
ber or group of members submitting the
project: (a) that the assistance provided
shall not be used in such a way as to
further any military purpose; and (b)
that the project shall be subject to the
safeguards provided for in article XII,
the relevant safeguards being specified
in the agreement;

5. Make appropriate provision regard-
ing the rights and interests of the Agency
and the member or members concerned in
any inventions or discoveries, or any
patents therein, artsing from the project;
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6. viðeigandi ákvæði um lausn deilu-
mála;

7. önnur ákvæði, sem við kunna að
eiga.

G. Ákvæði þessarar greinar gilda einn-
ig, eftir því sem við á, um beiðnir um
efni, þjónustu, aðstöðu eða útbúnað i
sambandi við framkvæmd, sem þegar er
fullgerð.

12. gr.
Öryggiseftirlit stofnunarinnar.

A. Að því er varðar framkvæmdir
stofnunarinnar eða samninga, er hlutað-
eigandi aðilar hafa gert og fengið hana
til þess að annast öryggiseftirlit með,
ber henni þau réttindi og þær skyldur
gagnvart framkvæmdinni eða samningn-
um, sem hér segir:

1. Að rannsaka teikningar sérstaks út-
búnaðar eða aðstöðu, einnig teikningar
af kjarnkleyfum og samþykkja þær þvi
aðeins, að þær þjóni ekki neinu hernaðar-
markmiði, fullnægi skilyrðum um heilsu-
gæzlu og öryggi og að hægt sé að koma
við öryggiseftirliti, svo sem ráð er fyrir
gert í þessari grein;

2. að krefjast þess að fullnægt sé heilsu-
gæzlu- og öryggisákvæðum þeim, sem
hún segir fyrir um;

3. að krefjast þess, að gerðar verði
skýrslur um framleiðslu og rekstur til
þess að byggja á endurskoðun um grunn-
efni og tiltekin kleyfiefni, sem notuð
eru eða framleidd i framkvæmdinni eða
innan samningsins;

4. að krefjast skýrslna um framgang
verks og taka við þeim;

5. að fallast á þær aðferðir, sem not-
aðar verða til efnafræðilegrar meðferðar
geisI aðra efna, einungis til þess að tryggja
það, að þessa efnafræðilegu meðferð
megi ekki nota til þess að víkja efnum
til hernaðarþarfa og að þær fullnægi
settum heilsugæzlu- og öryggisreglum;
að krefjast þess að tiltekin kleyfiefni,
sem fram koma eða framleidd eru sem
aukaafurð. verði notuð i friðsamlegu
skyni undir áframhaldandi öryggiseftir-
liti stofnunarinnar, til rannsókna eða i
kjarnkleyfum, sem til eru eða verið er
að byggja og félagsríkið eða félagsríkin,

6. Make appropriate provisron regard-
ing settlement of disputes;

7. Include such other provisions as
may be appropriate.

G. The provisions of this article shall
also apply where appropriate to a request
for materials, services, facilities, or equip-
ment in connexion with an exi sting pro-
ject.

Article XII
Agency safeguards

A. With respect to any Agency project,
or other arrangement where the Agency
is requested by the parties concerned to
apply safeguards, the Agency shall have
the following rights and responsibilities
to the extent relevant to the project or
arrangement:

1. To examine the design of specialized
equipment and facilities, including nu-
clear reactors, and to approve it only
from the viewpoint of assuring that it
will not further any military purpose,
that it complies with applicable health
and safety standards, and that it will
permit effective application of the safe-
guards provided for in this article;

2. To require the observance of any
health and safety measures prescribed by
the Agency;

3. To require the maintenance and pro-
duction of operating records to assist in
ensuring accountability for source and
special fissionable materials used or pro-
duced in the project or arrangement;

4. To call for and receive progress re-
ports;

5. To approve the means to be used for
the chemical processing of irradiated ma-
terials solely to ensure that this chemi-
cal processing will not lend itself to diver-
sion of materials for military purposes
and will comply with applicable health
and safety standards; to require that
special fissionable materials recovered or
produced as a by-product be used for
peaceful purposes under continuing
Agency safeguards for research or in
reactors, exi sting or under construction,
specified by the member or members
concerned; and to require deposit with
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sem í hlut eiga, tilgreina, og að krefjast
þess að stofnuninni verði afhent til
geymslu allt umframmagn af tilteknum
kleyfiefnum sem aftur nást eða fram-
leidd eru sem aukaafurð umfram það,
sem þörf krefur í framangreindu skyni,
til þess að koma í veg fyrir birgðasöfnun
þessara efna, enda skal hún síðan að
kröfu félagsríkis þess eða félagsríkja,
sem hlut eiga að máli, tafarlaust skila
tilteknum kleyfiefnum þeim, er henni
hafa á þennan hátt verið fengin til
geymslu, til viðkomandi ríkis eða ríkja,
sem hlut eiga að, til notkunar sam-
kvæmt ákvæðum þeim, er fyrr greinir;

6. að senda inn á landsvæði þess ríkis
eða þeirra ríkja, sem aðstoðar njóta,
eftirlitsmenn, sem stofnunin útnefnir að
höfðu samráði við sömu ríki, og skulu
þeir á öllum tímum hafa aðgang að öll-
um stöðum og upplýsingum, svo og að
öllum mönnum, sem stöðu sinnar vegna
hafa afskipti af efnum, útbúnaði eða

. aðstöðu, sem umrætt ríki óskar að séu
undir eftirliti, svo sem þörf þykir, til
þess að gera grein fyrir grunnefnum og
tilteknum kleyfiefnum, sem til hafa verið
lögð, svo og kleyfiafurðum, til þess að
sannreyna hvort fullnægt er umsömdum
skilmálum gegn því að efla hernaðar-
markmið, sem greindir eru í 4. tölulið
F -liðs 11. greinar, heilsugæzlu- og ör-
yggisráðstöfunum, sem greinir í 2. tölu-
lið A-liðs þessarar greinar, og öðrum
skilmálum þess samnings, sem gerður
er milli stofnunarinnar og ríkis þess eða
ríkja, sem hlut eiga að máli. Umsjónar-
eftirlitsmönnum þeim, er stofnunin út-
nefnir, skulu fylgja fulltrúar stjórnvalda
ríkis þess, er hlut á að máli, ef það óskar
þess, enda tefji þeir á engan hátt eftir-
litsmennina i skyldustörfum þeirra né
hamli þeim á annan hátt.

7. Nú lætur ríkið eða ríkin, sem að-
stoðar njóta, undir höfuð leggjast að gera
ráðstafanir þær, sem krafizt er til úr-
bóta innan hæfilegs tíma, og skal þá
fresta aðstoð eða hætta henni og taka
aftur efni og útbúnað, sem stofnunin
eða félagsríki hafa lagt fram til stuðn-
ings við áætlunina.

B. Stofnunin skal, eftir þvi sem þörf
krefur, koma sér upp hópi eftirlits-

the Agency of any excess of any special
fissionable materials recovered or pro-
duced as a by-product over what is
needed for the above-stated uses in order
to prevent stockpiling of these materials,
provided that thereafter at the request
of the member or members concerned
special fissionable materials so deposited
with the Agency shall be returned prompt-
ly to the member or members concerned
for use under the same provisions as
stated above;

6. To send into the territory of the
recipient State or States inspectors, de-
signated by the Agency after consulta-
tion with the State or States concerned,
who shall have access at all times to all
places and data and to any person who
by reason of his occupation deals with
materials, equipment, or facilities which
are required by this Statute to be safe-
gu ard ed, as necessary to account for
source and special fissionable materials
supplied and fissionable products and to
determine whether there is compliance
with the undertaking against use in
furtherance of any military purpose re-
ferred to in sub-paragraph F-4 of article
XI, with the health and safety measures
referred to in sub-paragraph A-2 of this
article, and with any other conditions
prescribed in the agreement between the
Agency and the State or States concerned.
Inspectors designated by the Agency shall
be accompanied by representatives of the
authorities of the State concerned, if that
State so requests, provided that the in-
spectors shall not thereby be delayed or
otherwise impeded in the exercise of their
functions;

7. In the event of non-compliance and
failure by the recipient State or States
to take requested corrective steps within
a reasonable time, to suspend or terminate
assistance and withdraw any materials
and equipment made available by the
Agency or a member in furtherance of
the project.

B. The Agency shall, as necessary,
establish a staff of inspectors. The staff
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manna. Skal þeim skylt að rannsaka
allar framkvæmdir stofnunarinnar til
þess að ganga úr skugga um, að stofn-
unin fullnægi heilsugæzlu- og öryggis-
ráðstöfunum, sem hún hefur fyrirskipað
varðandi framkvæmdir, sem háðar eru
samþykki hennar, eftirliti eða tilsjón, og
hvort stofnunin gerir virkar ráðstafanir
til þess að koma í veg fyrir að grunn-
efni og tiltekin kleyfiefni, sem eru i
vörzlu hennar eða notuð eða framleidd
i rekstri hennar, verði notuð til fram-
dráttar nokkru hernaðarmarkmiði. Skal
stofnunin þegar í stað gera ráðstafanir
til þess að bæta úr, ef slíkar reglur eru
ekki haldnar eða ef hæfilegar ráðstaf-
anir eru ekki gerðar.

C. Lið eftirlitsmanna skal einnig bera
ábyrgð á þvi að fá f hendur og kanna
bókhald það, sem greinir f 6. tölulið A-
liðs þessarar greinar og sannreyna hvort
fullnægt er skyldum þeim, er greinir i 4.
tölulið F-liðs 11. greinar, ráðstöfunum
sem greinir í 2. tölulið A-liðs þessarar
greinar og öllum öðrum skilmálum varð-
andi framkvæmdina, svo sem i samn-
ingi milli stofnunarinnar og ríkis þess
eða ríkja, sem hlut eiga að máli, greinir.
Ber þeim að skýra aðalforstjóra frá öllu,
sem ófullnægjandi er, en hann sendir
síðan skýrslu þeirra til stjórnarnefndar.
Ber henni að krefjast þess að viðkom-
andi ríki bæti þegar i stað úr Þvi mis-
ferli, er hún telur orðið hafa. Hún skal
og skýra öllum félagsríkjum, Öryggis-
ráðinu og allsherjarþingi Sameinuðu
þjóðanna frá þvi. Nú lætur ríkið eða
ríkin, sem aðstoðar njóta, undir höfuð
leggjast að gera fullnægjandi ráðstafanir
til úrbóta innan hæfilegs tima, og gerir
stjórnarnefnd þá annað eða hvort tveggja:
að stýfa beinlínis eða fresta aðstoð þeirri,
sem stofnunin eða félagsríki lætur i té
og krefjast skila á efni og útbúnaði, sem
félagsríki. eitt eða fleiri, hafa lagt fram.
Einnig er stofnuninni heimilt i samræmi
við 19. grein að svipta félagsríki, sem
eigi fullnægir framangreindum skilyrð-
um, forréttindum og réttindum sem þátt-
töku fylgja.

of inspectors shall have the responsi-
bility of examining all operations con-
ducted by the Agency itself to determine
whether the Agency is complying with
the health and safety measures prescribed
by it for application to projects subject
to its approval, supervision or control,
and whether the Agency is taking ade-
quate measures to prevent the source
and special fissionable materials in its
custody or used or produced in its own
operations from being used in further-
ance of any military purpose. The Agency
shall take remedial action forthwith to
correct any non-complíance or failure to
take adequate measures.

C. The staff of inspectors shall also
have the responsibility of obtaining and
verifying the accounting referred to in
sub-paragraph A-6 of this article and of
determining whether there is compliance
with the undertaking referred to in sub-
paragraph F-4 of article XI, with the
measures referred to in sub-paragraph
A-2 of this article, and with all other
conditions of the projectprescribed in
the agreement between the Agency and
the State or States concerned. The inspec-
tors shall report any non-compliance to
the Director General who shall there-
upon transmit the report to the Board of
Governors. The Board shall call upon the
recipient State or States to remedy forth-
with any non-compliance which it finds
to have occurred. The Board shall report
the non-compliance to all members and
to the Security Council and General As-
sembly of the United Nations. In the
event of failure of the recipient State or
States to take fully corrective action
within a reasonablc time, the Board may
take one or both of the following mea-
sures: direct curtailment or suspension of
assistance being provided by the Agency
or by a member, and call for the return
of materials and equipment made avail-
able to the recipient member or group
of members. The Agency may also, in
accordance with article XIX, suspend any
non-complyíng member from the exer-
cise of the privileges and rights of
membership.
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13. gr.
Greiðslur til félagsríkja.

Stjórnarnefnd semur við félagsríki
þau, er láta af mörkum við stofnunina
efni, þjónustu, útbúnað eða aðstöðu, um
greiðslu fyrir það, sem veitt er, nema
annað semjist milli hennar og þeirra.

14. gr.
Fjármál.

A. Stjórnarnefnd ber árlega að leggja
fyrir aðalfund fjárhagsáætlun stofnunar-
innar. Ber aðalforstjóra að gera drög að
fjárhagsáætlun til þess að létta stjórnar-
nefndinni störfin í þessu efni. Fallist
aðalfundur ekki á áætlunina, skal hún
endursend stjórnarnefnd með athuga-
semdum. Stjórnarnefnd leggur síðan nýja
áætlun fyrir aðalfund til samþykktar.

B. Gjöld stofnunarinnar skal flokka
sem hér segir:

1. Stjórnarkostnaður, en til hans telst:

(a) Kostnaður við starfslið, nema starfs-
lið það, sem starfar í sambandi við
efni það, þjónustu, útbúnað og að-
stöðu, sem um getur í 2. tölulið B-
liðs þessarar greinar; kostnaður af
fundum og kostnaður við undirbún-
ing framkvæmda á vegum stofnun-
arinnar og af dreifingu upplýsinga.

(b) Kostnaður af framkvæmd eftirlits
þess, er getur í 12. grein, varðandi
framkvæmdir á vegum stofnunar-
innar, eða í 5. tölulið A-liðs 3. grein-
ar, að því er varðar samninga milli
tveggja aðila eða fleiri, ásamt kostn-
aði stofnunarinnar af meðferð og
geymslu tiltekinna kleyfiefna, nema
meðferðar- og geymslukostnaður.
sem um getur í E-lið þessarar greinar.

2. Kostnaður, annar en sá, er greinir
í 1. tölulið þessarar greinar, í sambandi
við öll efni, aðstöðu, vélakost og útbún-
að, sem stofnunin aflar sér eða stofnar

Article XIII
Reimbursement of members

Unless otherwise agreed upon between
the Board of Governors and the member
furnishing to the Agency materials, ser-
vices, equipment, or facilities, the Board
shall enter into an agreement with such
member providing for reimbursement
for the items furnished.

Article XH'
Finance

A. The Board of Governors shall sub-
mit to the General Conference the annual
budget estimates for the expenses of the
Agency. To facilitate the work of the
Board in this regard, the Director General
shall initially prepare the budget esti-
mates. If the General Conference do es
not approve the estimates, it shall return
them together with its recommendations
to the Board. The Board shall then sub-
mit further estímates to the General Con-
ference for its approval.

B. Expenditures of the Agency shall
be classified under the fóllowing cate-
gories:

1. Administrative expenses; these shall
include:

(a) Costs of the staff of the Agency
other than the staff employed in con-
nexion with materials, services, equip-
ment, and facilities referred to in sub-
paragraph B-2 below; costs of meetings;
and expenditures required for the pre-
paration of Agency projects and for the
distribution of information;

(b) Costs of implementing the safe-
guards referred to in article XII in rela-
tion to Agency projects or, under sub-
paragraph A-5 of article III, in relation
to any bilateralol' multilateral arrange-
ment, together with the costs of hand-
ling and storage of special fissionable
material by the Agency other than the
storage and handling charges referred to
in paragraph E below;

2. Expenses, other than those included
in sub-paragraph 1 of this paragraph in
connexion with any materials, facilities,
plant, and equipment acquired or esta-
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til í framkvæmd þeirra skyldustarfa, sem
henni eru ætluð, svo og kostnaður af efni,
þjónustu, útbúnaði og aðstöðu, sem hún
fær samkvæmt samningum við félags-
ríki, eitt eða mörg.

C. Þegar ákvarða skal útgjöld sam-
kvæmt 1. tölulið (b) B-liðs hér að fram-
an, ber stjórnarnefnd að draga frá upp-
hæðir þær, sem endurkræfar eru sam-
kvæmt samningum um framkvæmd ör-
yggiseftirIits milli stofnunarinnar 'Og að-
ila að samningum milli tveggja eða fleiri
aðilja.

D. Stjórnarnefnd skal jafna útgjöld-
um þeim, sem greinir í 1. tölulið B-liðs
hér að framan, milli félagsríkja sam-
kvæmt stigakerfi, sem aðalfundur setur.
Ber aðalfundi að hafa hliðsjón af regl-
um þeim, er Sameinuðu þjóðirnar hafa
samþykkt um niðurjöfnun framlaga fé-
lagsríkja til reglulegrar fjárhagsáætlunar
Sameinuðu þjóðanna, þegar hann setur
stigakerfi þetta.

E. Stjórnarnefnd skal setja gjaldskrá
fyrir tiltekin tímabil, og innan hennar
sanngjörn algiId gjöld fyrir geymslu og
meðferð á efnum, þjónustu, útbúnaði og
aðstöðu, sem félagsríki láta stofnuninni
í té. Gjaldskráin skal sett til þess að afla
stofnuninni tekna, er hrökkvi til þess að
greiða kostnað þann, sem greinir í. 2.
tölulið B-liðs þessarar greinar, að frá-
dregnum frjálsum framlögum, sem
stjórnarnefnd kann, í samræmi við F-lið,
að leggja til í þessu skyni. Tekjur af
greiðslum þessum ber að leggja í sér-
stakan sjóð, er nota skal til þess að greiða
félagsríkjum fyrir efni, þjónustu, útbún-
að eða aðstöðu, sem í té eru látin, og til
greiðslu á öðrum kostnaði, sem um getur
í 2. tölulið B-liðs þessarar greinar og
stofnunin þarf að greiða.

F. Tekjuafgang, sem verða kann i sam-
ræmi við E-lið umfram gjöld þau, sem
þar greinir, svo og frjáls framlög til
stofnunarinnar, skal leggja í almennan
sjóð, sem nota má á þann hátt, er stjórn-
arnefnd ákveður að fengnu samþykki
aðalfundar.

blished by the Agency in carrying out
its authorized functions, and the costs of
materials, services, equipment, and facili-
ties provided by it under agreements with
one or more members.

C. In fixing the expenditures under
sub-paragraph B-1 (b) above, the Board
of Governors shall deduct such amounts
as are recoverable under agreements re-
garding the application of safeguards be-
tween the Agency and parties to bilateral
or multilateral arrangements.

D. The Board of Governors shall ap-
portion the expenses referred to in sub-
paragraph B-l above, among members in
accordance with a scale to be fixed by
the General Conference. In fixing the
scale the General Conference shall be gui-
ded by the principles adopted by the
United Nations in assessing contributions
of Member Stales to the regular budget
of the United Nations.

E. The Board of Governors shall esta-
blish periodically a scale of charges, in-
cluding reasonable uni form storage and
handling charges, for materials, services,
equipment, and facilities furnished to
members by the Agency. The scale shall
be designed to produce revenues for the
Agency adequate to meet the expenses
and costs referred to in sub-paragraph
B-2 above, less any voluntary contribu-
tions which the Board of Governors may,
in accordance with paragraph F, apply
for this purpose. The proceeds of such
charges shall be placed in a separate fund
which shall be used to pay members for
any materials, services, equipment, or
facilities furnished by them and to meet
other expenses referred to in sub-para-
graph B-2 above which may be incurred
by the Agency itself.

F. Any excess of revenues referred to
in paragraph E over the expenses and
costs there referred to, and any volun-
tary contributions to the Agency, shall
be placed in a general fund which may
be used as the Board of Governors, with
the approval of the General Conference,
may determine.
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G. Stjórnarnefnd er heimilt að taka lán
fyrir hönd stofnunarinnar í samræmi
við reglur og takmarkanir aðalfundar.
Eigi má hún þó leggja neinar skuldbind-
ingar á félagsríkin varðandi lán, sem
tekin eru samkvæmt slíkri heimild. Henni
er og heimilt að veita viðtöku frjálsum
framlögum.

H. Tvo þriðju hluta atkvæða þeirra
fulltrúa, sem viðstaddir eru og atkvæði
greiða á aðalfundi, eða í stjórnarnefnd,
þarf til þess að samþykkja ákvarðanir
fundarins eða nefndarinnar í fjármálum.

15. gr.
Forréttindi og friðhelgi.

A. Stofnunin nýtur i löndum félags-
ríkja þeirra lagaréttinda, forréttinda og
friðhelgi, sem hún þarfnast, til þess að
inna af hendi skyldustörf sin.

B. Fulltrúar Iélagsrík]a, varamenn
þeirra og ráðunautar, stjórnarnefndar-
menn, varamenn þeirra og ráðunautar,
og aðalforstjóri og starfslið stofnunar-
innar njóta þeirra forréttinda og frið-
helgi, sem þeir þarfnast til þess að inna
óháðir af höndum skyldustörf i þágu
stofnunarinnar .

C. Lagaréttindi þau, forréttindi og frið-
helgi, sem hér greinir, skal gera skýr í
sérstökum samningi eða samningum
milli stofnunarinnar og félagsríkjanna.
Annast aðalforstjórinn þá samningsgerð
samkvæmt fyrirmælum stjórnarnefndar.

16. gr.
Samband við önnur samtök.

A. Stjórnarnefnd er með samþykki
aðalfundar heimilt að gera samning eða
samninga um að stofna til viðeigandi
sambands milli stofnunarinnar og Sam-
einuðu þjóðanna og þeirra samtaka ann-
arra, sem starfa á skyldu sviði.

G. Subject to rules and limitations ap-
proved by the General Conference,
the Board of Governors shall have the
authority to exercise borrowing powers
on behalf of the Agency without, howe-
ver, imposing on members of the Agency
any liability in respect of loans entered
into pursuant to this authority, and to
accept voluntary contributions made to
the Agency.

H. Decisions of the General Confer-
ence on financial questions and of the
Board of Governors on the amount of
the Agency's budget shall require a two-
thirds majority of those present and
voting.

Article XV
Privileges and immunities

A. The Agency shall enjoy in the terri-
tory of each member such legal capacity
and such privileges and immunities as
are necessary for the exercise of its
functions.

B. Delegates of members together with
their alternates and advisers, Governors
appointed to the Board together with
their alternates and advisers, and the
Director General and the staff of the
Agency, shall enjoy such privileges and
immunities as are necessary in the inde-
pendent exercise of their functions in
connexíon with the Agency.

C. The legal capacity, privileges, and
immunities referred to in this article
shall be defined in a separate agreement
or agreements between the Agency, re-
presented for this purpose by the Director
General acting under instructions of the
Board of Governors, and the members.

Article XVI
Relationship with other organizations

A. The Board of Governors, with the
approval of the General Conference, is
authorized to enter into an agreement or
agreements establishing an appropriate
relationship between the Agency and the
United Nations and any other organiza-
tions the work of which is related to that
of the Agency.
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B. Í samningi þeim, eða samningum,
sem gerðir verða um samband stofnunar-
innar við Sameinuðu þjóðirnar, skal
greina þetta:

1. Að stofnunin skili skýrslum, sbr.
4. og 5. tölulið B-liðs 3. greinar,

2. að stofnunin taki til athugunar á-
lyktanir, er hana varða og gerðar eru á
allsherjarþingi eða í einhverju ráði Sam-
einuðu þjóðanna, og leggi skýrslur, ef
óskað er, fyrir þar um bæra sér stofnun
Sameinuðu þjóðanna um hvað stofnunin
eða félagsríki hennar hafi aðhafzt í sam-
ræmi við stofnskrá þessa í framhaldi af
slíkri athugun.

17. gr.
Lausn ágreinings.

A. Rísi deilur eða ágreiningur út af
skilningi eða framkvæmd stofnskrár
þessarar og náist eigi samkomulag með
samningum, skal málið lagt fyrir al-
þjóðadómstólinn í samræmi við stofn-
skrá hans, nema viðkomandi aðilar fall-
ist á annars konar lausn.

B. Heimilt er hvoru um sig, stjórnar-
nefnd og aðalfundi, að fenginni heimild
allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna, að
fara fram á, að alþjóðadómstóllinn láti
Í ljós álit um lögfræðileg vandamál, sem
rísa kunna innan starfsviðs stofnunar-
innar.

18. gr.
Breytingar og úrsagnir.

A. Breytingatillögur við stofnskrá
þessa má hvert félagsríki bera upp. Ber
aðalforstjóra að láta gera staðfest afrit
af öllum breytingatillögum og senda þau
öllum félagsríkjum a. m. k, 90 dögum
áður en þær eru teknar á dagskrá aðal-
fundar.

B. A fimmta aðalfundi eftir að stofn-
skrá þessi gengur í gildi ber að setja til-
lögu um allsherjarendurskoðun hennar
á dagskrá. Fallist meiri hluti fulltrúa
þeirra, sem mættir eru og atkvæði greiða,

B. The agreement or agreements es-
tablishing the relationship of the Agency
and the United Nations shall provide
for:

1. Submission by the Agency of reports
as provided for in suh-paragraphs B-4
and B-5 of article III;

2. Consideration by the Agency of re-
solutions relating to it adopted by the
General Assembly or any of the Councils
of the United Nations and the submission
of reports, when requested, to the appro-
priate organ of the United Natíons on
the action taken by the Agency or by its
members in accordance with this Statute
as a result of such consideration.

Article XVII
SettIement of disputes

A. Any question or dispute concerning
the interpretation or application of this
Statute which is not settled by negotia-
tion shall be referred to the International
Court of Justice in conformity with the
Statute of the Court, unless the parties
concerned agree on another mode of
settlement.

B. The General Conference and the
Board of Governors are separately em-
powered, subject to authorization from
the General Assembly of the United Na-
tions, to request the International Court
of Justice to give an advisory opinion
on any legal question arising within the
scope of the Agency's activities.

Article XVIII
Amendments and withdrawals

A. Amendments to this Statute may be
proposed by any member. Certified
copies of the text of any amendment pro-
posed shall be prepared by the Director
General and communicated by him to all
members at least ninety days in advance
of its consideration by the General Con-
ference.

B. At the fifth annual session of the
General Conference following the coming
into force of this Statute, the question of
a general review of the provisions of this
Statute shall be placed on the agenda of
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á tillöguna, skal endurskoðun fram-
kvæmd á næsta aðalfundi. Síðan má bera
tillögur um allsherjarendurskoðun stofn-
skrár undir atkvæði á aðalfundi á sama
hátt.

C. Breytingar ganga í gildi gagnvart
öllum félagsríkjum:
(i) ef aðalfundur samþykkir þær með

tveim þriðju atkvæða þeirra, sem
mættir eru og atkvæði greiða, eftir
að ræddar hafa verið athugasemdir,
er stjórnarnefnd gerir um hverja
breytingatillögu um sig, og

(ii) eftir að tveir þriðju hlutar allra fé-
lagsríkja hafa samþykkt þær, hvert
í samræmi við sínar stjórnlagaven]-
ur. Samþykki félagsríkis fer fram
með því að leggja fram yfirlýsingu
um samþykki hjá ríki því, er við full-
gildingu tekur og um getur í C-lið
21. greinar.

D. Hvenær sem er, eftir að 5 ár eru
liðin frá gildistöku stofnskrár þessarar,
samkvæmt E-lið 21. greinar, eða hvenær
sem félagsriki er ófúst á að fallast á
breytingar á stofnskrá, getur það sagt
sig úr stofnuninni með skriflegri tilkynn-
ingu þar um, stílaðri til rikisstjórnar
þeirrar, sem við fullgildingu tekur og um
getur í C-lið 21. greinar, enda tilkynni
hún það stjórnarnefnd og öllum félags-
rikjum.

E. Úrsögn félagsrikis úr stofnuninni
hefur eigi áhrif á skuldbindingar þær, er
það hefur tekið á sig samkvæmt 11. grein,
né á greiðs'luskyldu þess það ár, sem það
segir sig úr stofnuninni.

19. gr.
Svipting réttinda.

A. Nú skuldar félagsriki framlag til
stofnunarinnar, og missir það atkvæðis-
rétt í stofnuninni, ef skuldin nemur jafn-
miklu eða meir en því ber að greiða í
tillag fyrir tvö næstliðin ár. ÞÓ má aðal-
fundur veita því atkvæðisrétt, ef í ljós

that session. On approval by a majority
of the members present and voting, the
review will take place at the following
General Conference. Thereafter, propo-
sals on the question of a general review
of this Statute may be submitted for
decision by the General Conference under
the same procedure.

C. Amendments shall come into force
for all members when:

(i) Approved by the General Confer-
ence by a two-thirds majority of those
present and voting after consideration of
observations submitted by the Board of
Governors on each proposed amendment,
and

(ii) Accepted by two-thirds of all the
members in accordance with their respec-
tive constitutional processes. Acceptance
by a member shall be effected by the de-
posit of an instrument of acceptance with
the depositary Government referred to in
paragraph C of article XXI.

D. At any time after five years from
the date when this Statute shall take effect
in accordance with paragraph E of article
XXI or whenever a member is unwilling
to accept an amendment to this Statute, it
may withdraw from the Agency by notice
in writing to that effect given to the de-
positary Government referred to in para-
graph C of article XXI, which shall
promptly inform the Board of Governors
and all members.

E. Witbdrawal by a member from the
Agency shall not affect its contractual
obligations entered into pursuant to article
XI or its budgetary obligations for the
year in which it withdraws.

Article XIX
Suspension of privileges

A. A member of the Agency which is
in arrears in the payment of its financial
contributions to the Agency shall have
no vote in the Agency if the amount of
its arrears equals or exceeds the amount
of the contributions due from it for the
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kemur, að greiðsludráttur stafar af or-
sökum, sem það fékk ekki við ráðið.

B. Nú hefur félagsríki að staðaldri gerzt
brotlegt við ákvæði stofnskrár eða samn-
ings, sem það hefur gert í samræmi við
stofnskrá, og má svipta það forréttind-
um og félagsréttindum á aðalfundi. Ber
stjórnarnefnd fram tillögu þar um, og
þarf tvo þriðju hluta atkvæða þeirra, sem
mættir eru og atkvæði greiða, til þess að
gilt sé.

20. gr.
Hugtök.

Í stofnskrá þessari ber að skilja eftir-
talin hugtök sem hér segir:

1. Með hugtakinu "tiltekin kleyfiefni"
er átt við plútón-239, úran-233, úran
magnað samsætunum 235 eða 233, öll
efni, er innihalda eitt eða fleiri fyrrtaldra
efna, svo og önnur slík kleyfiefni, er
stjórnarnefnd kann að tilgreina er tímar
líða. Til "tiltekinna kleyfiefna" teljast
ekki grunnefni.

2. Með hugtakinu "úran magnað sam-
sætunum 235 eða 233" er átt við úran,
er inniheldur umræddar samsætur, aðra
eða báðar, í svo ríkum mæli, að magn-
hlutfallið milli summu þeirra og sam-
sætunnar 238 sé hærra en hlutfallið milli
samsætanna 235 og 238 eins og það er í
náttúrunni.

3. Með hugtakinu "grunnefni" er átt
við úran, er inniheldur þá blöndu sam-
sætna, sem fyrir kemur í náttúrunni, úran
rýrt að samsætunni 235, þór, öll fyrr-
greind efni í formi málma, málmblandna,
efnasamblanda eða konsentrata, svo og öll
önnur efni, er innihalda eitt eða fleiri
fyrrtaldra efna í því magni, sem stjórn-
arnefnd kann að tilgreina er tímar líða,
og loks önnur efni, er stjórnarnefnd kann
að tilgreina, er tímar líða.

preceding two years. The General Con-
ference may, nevertheless, permit such a
member to vote if it is satisfied that the
failure to pay is due to conditions beyond
the control of the member.

B. A member which has persistentIy
violated the provisions of this Statute or
of any agreement entered into by it pur-
suant to this Statute may be suspended
from the exercise of the privileges and
rights of membership by the General
Conference acting by a two-thirds ma-
jority of the members present and voting
upon recommendatíon by the Board of
Governors.

Article XX
Definitions

As used in this Statute:

1. The term "special fissionable ma-
terial" means plutonium-239; uranium-
2a3; uranium enriched in the isotopes
235 or 233; any material containing one
or more of the foregoing; and such other
fissionable material as the Board of
Governors shall from time to time deter-
mine; but the term "special fissionable
material" does not include source mate-
rial.

2. The term "uraníum enriched in the
isotopes 235 or 233" means uranium con-
taining the isotopes 235 or 233 or both
in an amount such that the abundance
ratio of the sum of these isotopes to the
isotope 238 is greater than the ratio of
the isotope 235 to the isotope ~38 occur-
ring in nature.

3. The term "source material" means
uranium containing the mixture of iso-
topes occurring in nature; uranium
depleted in the isotope 235; thorium;
any of the foregoing in the form of
metal, alloy, chemical compound, or con-
centrate; any other material contain ing
one or more of the foregoing in such con-
centration as the Board of Governors
shall from time to time determine; and
such other material as the Board of
Governors shall from time to time deter-
mine.
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21. gr.
Undirskrift, samþykki og gildistaka.

A. Stofnskrá þessi skal liggja frammi
frá 26. október 1956 til undirskriftar fyrir
öll félagsríki Sameinuðu þjóðanna eða
sérstofnana þeirra, og er undirskrift
heimil í níutíu daga.

B. Ríki þau, er stofnskrána undirrita,
gerast aðilar að henni, þegar þau leggja
fram skírteini um fullgildingu.

C. Fullgildingarskírteini þeirra ríkja,
er stofnskrána hafa undirritað, svo og
skírteini um samþykki frá ríkjum, sem
hlotið hafa upptöku samkvæmt B-lið 4.
greinar stofnskrár þessarar, skal afhenda
ríkisstjórn Bandaríkja Ameríku, og er
henni hér með falið að annast móttöku
þeirra.

D. Hverju félagsríki ber að fullgilda
eða samþykkja stofnskrá þessa sam-
kvæmt stjórnlagavenjum sínum.

E. Stofnskrá þessi, að undanskildum
viðbætinum. gengur í gildi, þegar 18 ríki
hafa fullgilt hana samkvæmt B-lið þess-
arar greinar, enda verði í hópi þessara
18 ríkja a. m. k. þrjú þessara ríkja:
Kanada, Frakkland, Sovétríkin, Bretland
og Bandaríki Ameríku. Skírteini þau um
fullgildingu eða samþykki, sem síðar
verða lögð fram, ganga í gildi við mót-
töku.

F. Ríkisstjórn sú, er við skírteinum
tekur, skal án tafar tilkynna öllum ríkj-
um, sem undirritað hafa stofnskrána, á
hvaða degi tekið er við skírteinunum og
hvenær stofnskráin gengur í gildi. Hún
skal og tafarlaust tilkynna öllum ríkj-
um, sem undirritað hafa hana eða sam-
þykkt, hvenær ríki gerast síðar aðilar að
henni.

Article XXI
Signature, acceptance, and entry into

force

A. This Statute shall be open for signa-
ture on 26 October 1956 by all States
Members of the United Nations or of any
of the specialized agencies and shall re-
main open for signature by those States
for a period of ninety days.

B. The signatory States shall become
parties to this Statute by deposit of an
instrument of ratification.

C. Instruments of ratification by signa-
tory States and instruments of accept-
ance by States whose membership has
been approved under paragraph B of
article IV of this Statute shall be de-
posited with the Government of the
United States of America, hereby de-
signated as depositary Government.

D. Ratification or acceptance of this
Statute shall be effected by States in ac-
cordance with their respective constitu-
tional processes.

E. This Statute, apart from the Annex,
shall come into force when eighteen
States have deposited instruments of
ratification in accordance with para-
graph B of this article, provided that
such eighteen States shall include at least
three of the folIowing States: Canada,
France, the Union of Soviet Socialist
Republics, the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland, and the
United States of America. Instruments of
ratification and instruments of accept-
ance deposited thereafter shall take effect
on the date of their receipt.

F. The depositary Government shall
promptly inform all States signatory to
this Statute of the date of each deposit of
ratification and the date of entry into
force of the Statute. The depositary
Government shall promptly inform all
signatories and members of the dates on
which States subsequently become parties
thereto.
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G. Viðbætir við stofnskrá þessa gengur
í gildi þann dag, er hún er lögð fram til
undirskriftar.

22. gr.
Skrásetning hjá Sameinuðu þjóðunum.

A. Ríki það, er tekur við skírteinum,
skal skrásetja stofnskrá þessa hjá Sam-
einuðu þjóðunum samkvæmt 102. grein
stofnskrár þeirra.

B. Stofnunin skrá setur sjálf samninga
milli sín og félagsríkis eða félagsríkja,
milli sín og annarrar stofnunar, eða stofn-
ana og samninga milli félagsrík]a, er háð-
ir eru samþykki stofnunarinnar. Slíka
samninga skrásetur stofnunin hjá Sam-
einuðu þjóðunum, ef skrásetning gerist
nauðsynleg samkvæmt 102. grein stofn-
skrár þeirra.

23. gr.
Frumtextar og staðfest eftirrit.

Stofnskrá þessi er gerð á kínversku,
ensku, frönsku, rússnesku og spænsku.
Eru allir textar jafngildir og ber að
geyma þá í skjalasafni ríkis þess, er við
skírteinum tekur. Ber því að láta gera
staðfest eftirrit hennar og senda ríkis-
stjórnum ríkja þeirra, er hana hafa undir-
ritað, og þeirra, er félagsríki gerast sam-
kvæmt B-lið 4. greinar.

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir,
sem til þess hafa gilt umboð, ritað nöfn
sín undir stofnskrá þessa.

Gjört í aðalbækistöðvum Sameinuðu
þjóðanna 26. október 1956.

VIÐBÆTIR I
Undirbúningsnefnd.

A. Stofna skal undirbúningsnefnd þann
dag, er stofnskrá þessi verður lögð fram
til undirskriftar. Taka í henni sæti einn
fulltrúi frá hverju þessara ríkja: Ástra-
líu, Belgíu, Brazilíu, Kanada, Tékkó-

G. The Annex to this Statute shall come
into force on the first day this Statute
is open for signature.

Article XXII
Registration with the United Nations

A. This Statute shall be registered by
the depositary Government pursuant to
Article 102 of the Charter of the United
Nations.

B. Agreements between the Agency and
any member or members, agreements be-
tween the Agency and any other organiza-
tion or organizations, and agreements be-
tween members subject to approval of
the Agency, shall be registered with the
Agency. Such agreements shall be regis-
tered by the Agency with the United Na-
tions if registration is required under
Article 102 of the Charter of the United
Nations.

Article XXIII
Authentic texts and certified copies

This Statute, done in the Chinese,
English, French, Russian and Spanish
languages, each being equally authentic,
shall be deposited in the archives of the
depositary Government. Duly certified
copies of this Statute shall be transmitted
by the depositary Government to the
Governments of the other signatory
States and to the Governments of States
admitted to membership under para-
graph B of article IV.

In witness whereof the undersigned,
duly authorized, have signed this Statute.

DONE at the Headquarters of the
United Nations, this twenty-sixth day of
October, one thousand nine hundred and
fifty-six.

ANNEX I
Preparatory Commission

A. A Preparatory Commission shall
come into existence on the first day this
Statute is open for signature. It shall be
composed of one representative each of
Australia, Belgium, Brazil, Canada,
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slóvakíu, Frakklandi, Indlandi, Portúgal,
Suður-Afríku sambandinu, Sovétríkjun-
um, Stóra-Bretlandi og Bandaríkjum
Ameríku og einn fulltrúi frá hverju sex
ríkja, er alþjóðaráðstefnan um stofnskrá
fyrir alþjóðakjarnorkumálastofnun vel-
ur. Gegnir nefndin störfum, unz stofnskrá
þessi gengur í gildi og eftir það, unz
aðalfundur hefur verið kvaddur og
stjórnarnefnd kjörin samkvæmt 6. grein.

B. Kostnað af undirbúningsnefnd má
greiða með láni, er Sameinuðu þjóðirnar
láta í té, enda semji hún þar um við þar
um bæra embættismenn Sameinuðu þjóð-
anna og einnig um endurgreiðslu lánsins
af hálfu stofnunarinnar. Nú nægir ekki
umrætt fé, og er undirbúningsnefnd heim-
ilt að taka við framlögum frá ríkisstjórn-
um. Slík framlög má draga frá tillögum
viðkomandi ríkisstjórna til stofnunar-
innar.

C. Undirbúningsnefnd skal:
1. kjósa sér stjórn, setja sér fundar-

sköp, koma saman er þörf krefur, ákveða
samkomustað og stofna þær undirnefnd-
ir, er henni þykir þurfa;

2. ráða framkvæmdastjóra og starfs-
lið, eftir því sem þurfa þykir, og fela
þeim á hendur framkvæmdir og störf
eftir atvikum; .

3. undirbúa fyrsta aðalfund stofnun-
arinnar, bráðabirgðadagskrá hans og
drög að fundarsköpum, enda verði sá
fundur haldinn svo fljótt sem auðið er,
eftir að stofnskrá þessi gengur í gildi;

4. nefna til menn í fyrstu stjórnar-
nefnd í samræmi við ákvæði 1. og 2. tölu-
liðs A-liðs og B-liðs 6. greinar;

5. gera athuganir, skýrslur og tillögur
til fyrsta aðalfundar og fyrsta fundar
stjórnarnefndar um mál, er stofnunina

Czechoslovakia, France, India, Portugal,
Union of South Africa, Union of Soviet
Socialist Republics, United Kingdem of
Great Britain and Northern Ireland, and
United States of America, and one rep-
resentative each of six other States to be
chosen by the International Conference
on the Statute of the International Atomic
Energy Agency. The Preparatory Com-
mission shall remain in existence until
this Statute comes into force and there-
after until the General Conference has
convened and a Board of Governors has
been selected in accordance with article
VI.

B. The expenses of the Preparatory
Commission may be met by a loan pro-
vided by the United Nations and for this
purpose the Preparatory Commission
shall make the necessary arrangements
with the appropriate authorities of the
United Nations, including arrangements
for repayment of the loan by the Agency.
Should these funds be insufficient, the
Preparatory Commission may accept ad-
vanees from Governments. Such advances
may be set off against the contributions
of the Governments concerned to the
Agency.

C. The Preparatory Commission shall:
1. Elect its own officers, adopt its own

rules of procedure, meet as often as neces-
sary, determine its own place of meeting
and establish such committees as it deems
necessary;

2. Appoint an executive secretary and
staff as shall be necessary, who shall
exercise such powers and perform such
duties as the Commission may determine;

3. Make arrangements for the first
session of the General Conference, in-
cluding the preparation of a provisional
agenda and dra ft rules of procedure, such
session to be held as soon as possible
after the entry into force of this Statute;

4. Make designatiens for membership
on the first Board of Governors in
accordance with sub-paragráphs A-I and
A-2 and paragraph B of article VI;

5. Make studies, reports and recom-
mendations for the first session of the
General Conference and for the first
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varða og taka þarf tafarlaust til meðferð-
ar, einkum um (a) fjármál stofnunar-
innar, (b) fjárhagsáætlun fyrsta starfs-
árs hennar, (e) tæknivandamál varðandi
framtíðarskipulag starfsemi hennar, (d)
ráðningu fastra starfsmanna og (e) hvar
stofnunin skuli hafa aðsetur;

6. gera tillögur til fyrsta fundar stjórn-
arnefndar um ákvæði samnings um að-
setur, þar sem greini um stöðu stofnun-
arinnar og réttindi þau og skyldur, er
kveða beri á um í sambandi stofnunar-
innar við ríkisstjórn þess lands, þar sem
hún fær aðsetur;

7. (a) efna til samninga við Sameinuðu
þjóðirnar um undirbúning frumvarps til
samnings í samræmi við 16. grein stofn-
skrár þessarar, enda liggi frumvarpið
fyrir fyrsta aðalfundi og fyrsta fundi
stjórnarnefndar, og (h) gera tillögur til
fyrsta aðalfundar og fyrsta fundar stjórn-
arnefndar um samband stofnunarinnar
við önnur alþjóðasamtök, svo sem ráð er
fyrir gert í 16. grein stofnskrár þessarar.

meeting of the Board of Governors on
subjects of concern to the Agency
requiring immediate attention, inclúding
(a) the financing of the Agency; (b ) the
programmes and budget for the first
year of the Agency; (e) technical pro-
blems relevant to advance planning of
Agency operations; (d) establishment
of a permanent Agency staff, and (e)
the location of the permanent head-
quarters of the Agency;

6. Make recommendations for the first
meeting of the Board of Governors con-
cerning the provisions of a headquarters
agreement defining the status of the
Agency and the rights and obligations
which will exist in the relationship bet-
ween the Agency and the host Govern-
ment;

7. (a) Enter into negotiations with
the United Nations with a view to the
preparation of a draft agreement in
accordance with article XVI of this
Statute, such dra ft agreement to be sub-
mitted to the first session of the General
Conference and to the first meeting of the
Board of Governors ; and (b) make
recommendations to the first session of
the General Conference and to the first
meeting of the Board of Governors con-
cerning the relationship of the Agency
to other international organizations as
contemplated in article XVI of this
Statute.

Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.

í ræðu, er forseti Bandaríkjanna hélt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna
8. des. 1953, lagði hann til, að sett yrði á stofn alþjóðakjarnorkumálastofnun, er stuðl-
aði að friðsamlegri hagnýtingu kjarnorkunnar öllu mannkyninu til handa. Fulltrúar
12 ríkja, Ástralíu, Bandaríkjanna, Belgíu, Bretlands, Frakklands, Kanada, Portúgal,
Suður-Afríku, Brazilíu, Indlands, Sovétríkjanna og Tékkóslóvakíu, gerðu uppkast
að stofnskrá fyrir stofnun þessa. Var það rætt á ráðstefnu, er haldin var í bæki-
stöðvum Sameinuðu þjóðanna í september og október 1956, og sátu hana fulltrúar
frá 81 ríki. Stofnskrá var samþykkt samhljóða 23. október 1956 og hafa öll ríkin
undirritað hana. Þau ríki, sem hafa undirritað stofnskrána, verða aðilar að henni,
þegar þau hafa afhent ríkisstjórn Bandaríkjanna fullgildingarskjal, en hún veitir
skjölunum viðtöku. Stofnskráin gengur í gildi, þegar 18 ríki hafa afhent fullgild-
ingarskjal, en meðal þessara 18 ríkja verða að vera a. m. k. þrjú af eftirfarandi
ríkjum: Kanada, Frakkland, Sovétríkin, Bretland og Bandaríkin.

Markmið stofnunarinnar er að efla framlag kjarnorku til friðar, heilbrigðis og
velmegunar i heiminum og skal hún tryggja, að starfsemi hennar verði ekki notuð
í hernaðarlegum tilgangi.
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Starfsemin á m. a. að vera í því fólgin að hvetja til og veita aðstoð við rann-
sóknir og hagnýtingu á kjarnorku til friðsamlegra nota og að sjá fyrir efnum,
þjónustu og tækjum, sem nauðsynleg eru í þessu skyni, og sé í því efni réttmætt
tillit tekið til þarfa þeirra landa, sem skammt eru á veg komin. Áherzla skal lögð
á að greiða fyrir skiptum á vísindalegum og tæknilegum upplýsingum um frið-
samlega hagnýtingu kjarnorkunnar. Enn fremur skulu settar reglur um heilsuvernd
og öryggi í sambandi við starfsemi stofnunarinnar og þeim framfylgt.

Stofnmeðlimir geta orðið öll meðlimaríki Sameinuðu þjóðanna og sérstofnana
þeirra, en önnur ríki má taka inn sem meðlimi.

Stofnunin verður nátengd Sameinuðu þjóðunum og verður stjórnarnefnd falið
að semja um viðeigandi samband við þær og önnur samtök, sem starfa á skyldu sviði.

Meðlimaríki bera sameiginlegan kostnað við stjórn stofnunarinnar og verður
kostnaðinum skipt niður eftir sömu reglum og beitt er í Sameinuðu þjóðunum. Tækni-
lega aðstoð verða viðkomandi ríki að greiða fyrir, en þó er gert ráð fyrir, að frjáls
framlög standi að einhverju leyti undir þessari starfsemi.

Fyrsti aðalfundur stofnunarinnar verður væntanlega haldinn í ágúst n. k. í Vín,
þar sem stofnunin mun hafa fast aðsetur. Verða þar teknar mikilvægar ákvarðanir
um framtíðarstarfsemi stofnunarinnar.

Enginn vafi er á því, að stofnun þessi mun hafa mjög mikil áhrif í þá átt, að
kjarnorkunni verði beitt í friðsamlegum tilgangi og allar þjóðir, jafnt smáar sem
stórar, fái notið þeirra miklu framfara, sem henni fylgja.
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