
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου -Κύρωση της Συμφωνίας Τεχνικών Εμποδίων στο 
Εμπόριο*

Ποο: τη Βουλή των Ελλήνων

Λ. Ιστορικό

1. Το Σεπτέμβριο του 1973 σε ειδική Διάσκεψη των Υπουργών 
των χωρών μελών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου 
(GATT) αποφασίστηκε η διεξαγωγή πολυμερών εμπορικών διαπραγ
ματεύσεων. ot οποίες ε^ναν γνωστές σαν πολυμερείς εμπορικές δια
πραγματεύσεις του ΤΟΚΥΟ ROUND. Οι διαπραγματεύσεις αυτές δι- 
ήρκεσαν μέχρι το 1979.

2. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων τα οποία αναφέροντα; 
τόσο στο δασμολογικό όσο και στο μη δασμολογικό τομέα περιλαμβά
νονται σε κείμενα πρωτοκόλκων και συμφωνούν, τα οποία υπέγραφαν 
οι χώρες μέλη της GATT.

3. Μεταξύ των συμφωνιών που αναφέρονται στο μη δασμολογικό 
τομέα είναι και η συμφωνία Τεχνικών Εμποδίων στο Εμπόριο, η οποία 
τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουάριου 1980.

Η Συμφωνία αυτή αποσκοπεί στην προώθηση διεθνών συστημάτων 
τυποποίησης και πιστοποίησης, αλλά παράλληλα επιδιώκει και την 
εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του εμπορίου έναντι διαφόρων 
εμποδίων τα οποία μπορεί να δημιουργήσει η εκ μέρους των κυβερνή- 
σεωντων χωρών μελών αδικαιολόγητη υιοθέτηση εθνικών κάνονισμών 
και προτύπων.

4. Στις 17.12.1979 η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα αποδέ
χθηκε με την υπογραφή της όλες τις Συμφωνίες των οποίων η δια
πραγμάτευση έγινε στα πλαίσια του Tokyo Round.

5. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις Συμ
φωνίες αυτές έχουν εφαρμογή και στην Ελλάδα από 1ης Ιανουάριου 
1981. Στην περίπτωση όμως της Συμφωνίας Τεχνικών Εμποδίων δεν 
αρκεί η υπογραφή αυτής μόνον από το αρμόδιο όργανο της Κοινότητας, 
αλλά απαιτείται η υπογραφή από κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά.

6. Η Ελλάδα υπέγραψε τη Συμφωνία αυτή στις 2 Φεβρουάριου 
1981 με την επιφύλαξη της νομοθετικής κυρώσεως.

Β. Συνοπτική ανάλυση των κυριοτέρων διατάξεων της Συμφωνίας

7. (α) Οι ρυθμίσεις της Συμφωνίας εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα 
βιομηχανικά και αγροτικά. Δεν καλύπτουν τις κρατικές προμήθειες 
(άρθρο 1).

(β) Μία γενική διάταξη προτρέπει τα Μέρη να συνεργάζονται στα 
πλαίσια των διεθνών οργάνων τυποποίησης για τη μεγαλύτερη εναρμό
νιση των τεχνικών κανονισμών και προτύπων και να αποφεύγουν να 
υιοθετούν και να εφαρμόζουν τεχνικούς κανονισμούς και πρότυπα που 
παρακωλύουν το διεθνές εμπόριο. Οσάκις υπάρχουν διεθνείς κανονισμοί 
και πρότυπα θα πρέπει να λαμβάνσνται αυτοί ως βάση κατά την 
επεξεργασία εθνικών κανονισμών και προτύπων, εκτός αν, αιτιολογη
μένα. λόγοι εθνικής άμυνας, ασφάλειας, υγείας, περιβάλλοντος ενός 
κράτους επιβάλλουν την εφαρμογή άλλων κανονισμών και προτύπων 
(άρθρο 2). Ειδικότερα οι υποχρεώσεις των Μερών σε επίπεδο κυβερνη
τικών οργανισμών συνοψίζονται στα ακόλουθα:

t) εάν δεν υπάρχει διεθνής τεχνικός κανονισμός ή πρότυπο, ή εάν 
το σχέδιο τεχνικού κανονισμού ή προτύπου που προτίθεται να υιοθετή
σει ένα κράτος διαφέρει από το ύπαρχον και το γεγονός αυτό μπορεί 
να έχει επιπτώσεις στο διεθνές εμπόρω τα Μέρη θα πρέπει:

- να δημοσιεύσουν σχετική ρινακοινωση με την οποία να γνωστο
ποιούν τη συγκεκριμένη πρόθεσή τους.

- να κοινοποιούν στα άλλα μέρη, μέσω της Γραμματείας της GATT 
τα προϊόντα και τους λόγους που υπαγόρευσαν την ενέργειά τους αυτή.

- να δίνουν εφόσον τους ζητηθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες.
- να αφήνουν λογικό περιθώριο για συζήτηση με άλλες χώρες αν 

είναι απαραίτητο.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις μπορεί να περιορισθούν εάν λόγοι εθνι

κής άμυνας, ασφάλειας, υγείας, περιβάλλοντος απαιτούν επείγουσες 
ενέργειες.

ιι) Τα Μέρη, μετά την υιοθέτηση ενός προτύπου ή ενός κανονισμού 
οφείλουν να το δημοσιεύσουν και να ορίζουν εύλογη ημερομηνία ενάρ- 
ξεως της εφαρμογής του. ώστε να δίνεται χρόνος στις εξαγωγικες 
χώρες και ιδίως στις αναπτυσσόμενες, για την προσαρμογή της παρα
γωγής τους προς τις απαιτήσεις των παραπάνω κανονισμών.

(γ) Τα Μέρη διασφαλίζουν ότι. σε περιπτώσεις που θα πρέπει να

ελεγχθεί εάν τα προϊόντα προελευσεως άλλης χώρας μέλους ανταπο
κρίνομαι σε τεχνικούς κανονισμούς και πρότυπα, θα αποφεύγουν κατά 
τον έλεγχο να δημιουργούν εμπόδια στο εμπόριο και ότι τα συστήματα 
πιστοποίησης που υιοθετούν εφαρμόζονται, χωρίς διάκριση, τόσο νια 
τα εγχώρια προϊόντα όσο και για τα ομοειδή προϊόντα που προέρχονται 
από άλλες χώρες μέλη ή από τρίτες χώοες (άρθρα 5-7).

(δ) Τα Μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη της ύπαρξης ενός κεντρικού 
συστήματος πληροφόρησης (Enquiry Point) στην επικράτειά τους, όπου 
θα συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες, οι σχετικές με τους σχεδιαζό
μενους ή ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς, πρότυπα και συστήματα πι
στοποίησης.

Το Κέντρο αυτό θα παρέχει κάθε σχετική πληροφορία προς τα 
ενδιαφερόμενα μέρη οσάκις αυτές του ζητηθούν (άρθρο 10).

(ε) Τα Μέρη παρέχουν συμβουλές και τεχνική βοήθεια προς τα άλλα 
κράτη μέρη και κυρίως τα αναπτυσσόμενα για την επεξεργασία τεχνι
κών κανονισμών, τη δημιουργία οργανισμών τυποποίησης, πιστοποίη
σης κ.λπ. (άρθρο 11).

(στ) Στα άρθρα 13 και 14 προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής για 
τα Τεχνικά Εμπόδια, αποτελοϋμενη από αντιπροσώπους κάθε κράτους, 
μέρους καθώς και η σύσταση ομάδων εργασίας, ομάδων τεχνικών 
εμπειρογνωμόνων και ειδικών ομάδων για τη διεξαγωγή διαβουλεύ- 
σεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή της Συμφωνίας και για 
τη διευθέτηση των διαφορών που πιθανόν να προκόψουν από την 
εφαρμογή αυτής.

(ζ) Τέλος τα Μέρη φροντίζουν να εξασφαλίζουν με κατάλληλα μέτρα 
το σεβασμό των διατάξεων της Συμφωνίας και από τους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης και από άλλους κυβερνητικούς οργανισμούς.

Γ. Ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων για την εφαρμογή της Συμφωνίας

8. Όπως προκύπτει από την παραπάνω συνοπτική ανάλυση των 
διατάξεων για την ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή της Συμ
φωνίας θα πρέπει αε οργανωτικό επίπεδο να εξασφαλισθεί:

(α) η ενημέρωση των λοιπών κρατών μελών για τα σχέδια προτύ
πων, τεχνικών κανονισμών που πρόκειται να υιοθετήσει ένα κράτος - 
οσάκις το περιεχόμενό τους διαφέρει από τα σχετικά διεθνή πρότυπα 
και μπορεί να έχει επίδραση στο διεθνές εμπόριο, ούτως ώστε να 
μπορέσουν να ανηδράσουν και να διατυπώσουν παρατηρήσεις,

(β) η συγκέντρωση όλων των σχεδίων και των ισχυόντων προτύπων 
τεχνικών κανονισμών και συστημάτων πιστοποίησης σε ένα κεντρικό 
σημείο απ όπου θα παρέχονται σχετικές πληροφορίες προς τα ενδιαφε
ρόμενα μέρη.

9. Με Π.Δ. τα οποία θα εκόοθοΰν με πρόταση των αρμοδίων Υπουρ
γών Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
και Είμπορίου θα καθορισθεί ο φορέας ή οι φορείς που θα αναλάβουν 
τις παρακάτω δραστηριότητες. Με τα ίδια Π.Δ. θα καθορισθούν η 
οργάνωση, στελέχωση, οι πόροι και οιαόήποτε άλλη λεπτομέρεια για 
τη λειτουργία του ή των φορέων.

Δ. Αναμενόμενα αποτελέσματα

10. Επειδή στον τομέα της τυποποίησης στην ΕΙλλάδα παρατηρείται 
μεγάλη Οιασπορά αρμοδιοτήτων μέσα στη δημόσια διοίκηση για την 
έκδοση τεχνικών κανονισμών και προτύπων η εφαρμογή της Συμφω
νίας Τεχνικών Εμποδίων αναμένεται να συμβάλει θετικά στη δημιουρ
γία ενός συντονιστικού μηχανισμού και επομένως στην καλύτερη ορ
γάνωση στον τομέα αυτό, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της κοινοτι
κής οδηγίας 83/189/ΕΟΚ *για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών κανονισμών και προτύ
πων».

Αθήνα. 10 Μαρτίου 1987 
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