
48. Vyhlásenie týkajúce sa Protokolu o postavení Dánska 

Konferencia poznamenáva, že s ohľadom na právne akty, ktoré má prijať Rada sama alebo spoločne 
s Európskym parlamentom a ktoré obsahujú ustanovenia vzťahujúce sa na Dánsko, ako aj 
ustanovenia, ktoré sa na neho nevzťahujú, pretože majú právny základ, na ktorý sa vzťahuje časť 
I Protokolu o postavení Dánska, Dánsko vyhlasuje, že nepoužije svoje hlasovacie právo, aby bránilo 
prijatiu ustanovení, ktoré sa na Dánsko nevzťahujú. 

Konferencia ďalej poznamenáva, že na základe Vyhlásenia konferencie k článku 222 Dánsko 
vyhlasuje, že sa zúčastní v súlade s časťami I a II Protokolu o postavení Dánska na opatreniach 
alebo právnych aktoch podľa článku 222. 

49. Vyhlásenie týkajúce sa Talianska 

Konferencia berie na vedomie skutočnosť, že Protokol týkajúci sa Talianska, ktorý bol pripojený 
k Zmluve o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva z roku 1957 a ktorý bol zmenený 
a doplnený prijatím Zmluvy o Európskej únii, znel: 

„VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY, 

ŽELAJÚC SI urovnať niektoré osobitné problémy, ktoré sa týkajú Talianska, 

SA DOHODLI na týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k zmluve: 

ČLENSKÉ ŠTÁTY SPOLOČENSTVA 

BERÚ NA VEDOMIE skutočnosť, že talianska vláda začala desaťročný program hospodárskeho 
rozvoja, ktorý je zameraný na nápravu nevyváženej štruktúry talianskeho hospodárstva, najmä 
prostredníctvom rozvoja menej rozvinutých oblastí na juhu Talianska a na talianskych ostrovoch 
a prostredníctvom vytvárania nových pracovných miest s cieľom odstrániť nezamestnanosť, 

PRIPOMÍNAJÚ SI, že zásady a ciele tohto programu talianskej vlády zvážili a schválili organizácie 
pre medzinárodnú spoluprácu, ku ktorým členské štáty patria, 

UZNÁVAJÚ, že dosiahnutie cieľov uvedeného talianskeho programu je v ich spoločnom záujme, 

SÚHLASIA s cieľom uľahčiť talianskej vláde splnenie tejto úlohy s tým, aby sa inštitúciám 
Spoločenstva doporučilo prijatie všetkých prostriedkov a postupov upravených zmluvou, a najmä, 
primerané využitie zdrojov Európskej investičnej banky a Európskeho sociálneho fondu,
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