
Στο σχέδιο νόμου "Για την χύρωση από την Ελλάδα της διεθνούς
Συμφωνίας του 1979 περί του φυσικού καουτσούκ».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Στις 1.1.1981 η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Οι
κονομικής Κοινότητας.

Σύμφωνα με την Συνθήκη εντάξεως της χώρας μας στην Κοινό
τητα «Οι Συμφωνίες ή Συμβάσεις που συνήφθησαν μεταξύ μιας των 
Κοινοτήτων αφ’ ενός και ενός ή περισσοτέρων τρίτων Κρατών αφ’ 
ετέρου, δεσμεύουν την Ελληνική -Δημοκρατία υπό τους όρους που 
προβλέπονται στις αρχικές συνθήκες και την παρούσα πράξη».

Με την απόφαση αριθ. 23 (S2) 5.3.82 του Διεθνούς Συμβουλίου 
του φυσικού καουτσούκ έγινε αποδεκτή η αίτηση προσχωρήαεως της 
Ελλάδος στην Διεθνή Συμφωνία του φυσικού Καουτσούκ.

Σκοποί της Συμφωνίας αυτής είναι:
α) Η εξασφάλιση μιας εξισορροπημένης αύξησης της προσφοράς 

και της ξητήσεως τουφυσικούικαουτσούκ και η σταθερότης του εμπο
ρίου του προϊόντος.

β) Η αταθεροποίησις των εσόδων που αντλούν τα εξαγωγικά 
μέλη από την εξαγωγή του φυσικού καουτσούκ.'

γ) Η εξασφάλιση εφοδιασμού σε φυσικό καουτσούκ που να είναι 
επαρκής ώστε να ανταποκρίνεται σε δίκαιες xat λογικές τιμές στις 
ανάγκες των εισαγωγικών μελών.

δ) Η ανάπτυξη του Διεθνούς Εμπορίου του φυσικού καουτσούκ και 
η j ίλτίωση της ανταγωνιστικότητας αυτού.

α κυριώτερα χαρακτηριστικά της Συμφωνίας είναι:
1. Η σταθεροποίηση του Διεθνούς Εμπορίου του φυσικού 

καουτσούκ, αποφεύγοντας τις υπερβολικές διακυμάνσεις των τιμών.
2. Οι τιμές πρέπει να σταθεροποιηθούν μέσω ενός διεθνούς ρυθμι

στικού αποθέματος 550.000 τόννων που αποτελείται από ένα από
θεμα κανονικό 400.000 τόννων και ένα έκτακτο 150.000 τόννων.

3. Γιά την λειτουργία του ρυθμιστικού αποθέματος η Συμφωνία έ
χει καθορίσει μία ψαλλίδα τιμών που συνιστάται σε μία τιμή αναγω

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
γής η μια μέση τιμή με τρεις τιμές ανω η τρεις τιμές κάτω της τιμτ 
αναγωγής. Η τιμή ψαλλίδας είναι προκαθορισμένη από την έναρξ 
ισχύος της Συμφωνίας.

4. Το άρθρο 28 της Συμφωνίας προβλέπει ότι τα μέλη υποχρεούν 
ται στην χρηματοδότηση του συνολικού κόστους του διεθνούς ρυθμι 
στικού αποθέματος. Η χρηματοδότησις αυτή κατανέμεται εξ ίσοι 
τόσο στις εξαγωγικές όσο και στις εισαγωγικές χώρες.

Η Διεθνής Συμφωνία του Φυσικού Καουτσούκ έγινε στη Γενεύι 
στις 6 Οκτωβρίου 1979 και τέθηκε σε οριστική ισχύ την 1η Οκτώ 
βρίου 1980. θα παραμείνει δε σε ισχύ για μία περίοδο πέντε ετών 
από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος εκτός αν παραταθεί κατ 
εφαρμογήν των παραγράφων 2, 3 ή 4 του άρθρου 67 ή λήξει κατ' 
εφαρμογή των παραγράφων 5 ή 6 του ίδιου άρθρου.

θέτοντας υπόψη σας τα πιο πάνω εισηγούμεθα την έγκριση τοι 
σχεδίου νόμου που υποβάλλουμε.

Αθήνα, 17 Ιανουάριου 1984 
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Κύρωση διεθνούς Συμφωνίας Φυσικού Καουτσούκ.

Άρθρο πρώτο.

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του 
Συντάγματος, η διεθνής Συμφωνία φυσικού καουτσούκ που υπογρά
φτηκε στη Γενεύη στις 6 Οκτωβρίου 1979 και της οποίας το κείμενο 
as πρωτότυπό στη Γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση|στηνΕλληνική 
έχει ως εξής: ·. ..


