ΕΙΣΗΠΙΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΤΗ
Στο τχέτ:ο νόμον «'Κόοωτη too Πρώτοχήλλοο too τροποποιεί
τη τόμπατη γ:α την αττ:/ή εο-3άνη ττον τομέα τορηνεχης
:νέργε:ας της 2'··ης Ιοολ.οοο i960, όπως τροτοπο:ή·δηχε
ατό ΤΟ ΗΟΟΤ-λεΤΟ Π ρωτό/ολλο της 28ηρ 1ενεοα: οο
1964'».

λα ροίμίζοντα· ε·.::7.ότϊρα -Ρίματα, οτεο αττροόν τ:; :·ττοτώτε:; 7.α: την ε>5όνη τε τερ:ττώτε:; μετατορά; τνρην:ν.ων όλων ’οονατότητα 7.ά·3: τομίαλλόμενοο μέροο; να α
παλλαγεί ατο την οτοχρέωτη προ:αγωγή;
τ:ττ:ττ·.ττ:/.οό
χ:7 μ.ατ 7.ή; εγγτήτεω; γ:α μεταςορέ; μέτα τ*ην ετ:7?άτε·.ά
TOO. 7..λτ.'.

:
Αίεταέάλλετα: η ρό·ομ:τη γεα την τερ-.ττωτη ατοπη
μάτων ατό πορην·7.ά ν.αότ:μα ή ραο'.ενεργά προϊόντα τ y.aI.
Ms Οο προτε:νόμενο τχέ;:ο νόμον επ'-Ονώ/ετα: η 7-όρωτη τα/.οεπα τοο ταρεμε:ναν ae τερεττοτερε; από μ.α τνρην·/.ε;
εγζαταττάτε:;. Σ/ετιαά η ατττ/.ή εολόνη είνα: οονατόν να
τοο Π ρωτοχόλλοο τη; 16.1 1.1982. με το οποίο τοοποοτοεπε/.τα-3ε· να: τ: άλνοοτ. με 8άτη έγγρατ.η εοοτ/.ή τοαο<·νείτα: η ο:εδνή; τόμόατη της 29.7.1969. περί rrτ:/ής εοό>ν:α. ττοο; οτο:οο; παρεμε:ναν τετο:α ολ:ν.ά. -/.α:
νη.ς ττον τομέα τη: πορηντχής ενέργε:ας. όπως τροποπο:ή·3η/ε με τ: 11 :ωτε/.ολ/.ο τη; 28.1.1064.
:
Αντ μετωπ:Ιοντα: ε:::7α -λέεατα τη; ο:αό·.7Λτ:α; α-

Προς τη Βουλή τοyr Ελ/.ήνωι·

II.
Η αρχ:// τόμόατη '/.a', το πρώτο- ττοποπορητεχό Π■:ωτό/ολλν της 28ν1.·1964' η.ορίώδη.χάν από την Ελλάοα με το
ν.ϊ. 336 1060. Τ: οεότερο τρτποπο'ητϊ/ό Π ρωτό/ολλο
τη; 16.1! .til82 έχε: οπογραοε! από Π χώρε; μέλη τεΟ.Ο.Γ.Λ. . έχε: όμως χορω-3ε: μεχρ: τήμερα από 8 χώρες
(Βέλγιο. Λοτ.ζ,ή Γερμανα. Ιταλία. Χορ,όηγία. Πορτογαλία.
Σοοηο:2. Τοορχία. Μ Βρεττανία).
DI. Τ: προ; /.τρωτή Π ρωτό/ολλο τη; 16.11.1982 εττ:=>έρϊ·. τροποπο:ήτε:; τ: ο:άτορε; -ρο·3μίτε:; τη; αρχίη.ής
τομίατεως. ατό τ:; οποίες μπορούν να επ:τημαν-3οόν ω; r.aρ:ότεοε; ο: αν.όλο>3:;:
α) Επέρ/οντα: ορ::μ.ένες .μεταίολές ττον; εννε:ολογ:/οό;
προτο:ο::τμοός. τοο περελαμόανε: η τόμόατη -/.α: αποτελοόν
όάτη - των ροόμίτεών τη;. με ?ατ:/ή /ατεό-όοντη τον τατίττ::ο προ:::ορ:τμό τη; εο·3όνης.
Έττ: -την εννοεα τοο πορην.χοό ατοχήματος περελαμοάνοντα: 7.2: ζημίες ατό εοντίζοοτες αχ.τενοόολίες. του ε/πέμποντα: ατό πηγές α/τ νοόολίας ο: οποίες όρίτ/.οντα: μέτα
τ: ττρηντ/.ό; εγν.αταττάτε:;. Παρέχετα: η εοχέρερα ττα
τομόαλλίμενα μέρη να χ.α·3ορ:ζοον ότ: όόο ή τερ'.ττότιρε:
το·ρην:·/.έ; εγχαοαττάτεες τοο όρίτ/οντα: ττον :::ο ..τόπο /.α:
τελούν ατό την ίο:α ε/.μετάλλεοτη -3 ε ωροόν τα: ατό πλοοράς
οποχρεώτεων too ■ copέα ω; μία ταρηντχή εγχατάτπατη. Η ε
ξ αιρετή των ρ2ο:οϊτοτόπων ατό τα ραί'.ενεργά προϊόντα γ:α
τα οποία οπάρχε: ενόόνη, περιορίζεται τ αοτά τοο όρ·Τ7.οντα: £/.τό; π.ρην./ή; εγκ.ζταττάτ:ως 7.α: έχοον ς-3άτε: ττο
τελεχό ττζ::ο ετεςεργατία; τοος. έττ: ώττε να είνα: έτο:μα γ:ζ ί:ο.μηχζν:/οό;. εμπορο/οό;. γεωργ:χού;. :ατ?·./οός.
ετ:ττη;Αθν·.7.οό; ή ε/.τα’.όεοτ /.οό; τα.οτοός. Η εξαίρετη ατό
την αττ:/.ή εοόόνη τοο εορέα τορηντ/.ή; εγ·/.αταττάτ:ως γ:α
τερ:οοτ·.α/.έτ ζημίις, τέρα ατό τη ζημία τη; !::α; της τορη·/:7.ή; εγ'/.αταττάτεως. ετε/.τείνετα: ζ,α: τε ζημίες τε ά/>λε; τορηντ/.έ; εγ/.αταττατε:;. έττω 7α: οτό 7ατατ7£οή. τοο
ζ C. ο "/. 0 έ . i ό Ζ"ΖΖ ) · - . C

8) Μ.ταία'/.λετα: η μονάοα με όάτη την οποία τροτό:ορίζοντα: ο: 7-αταόλητέε; ατοζημιώτε:; (ε:;·.ζά τραόη/.τ-.αά
οτ/.αοώματα τοο Δ:ε->νοό; Νομ:τματ:7θό Ταιείοο — SPE
CIAL ΠΠ.νΛλΤΝι» RIOT’S. αν τ! μονά ίων τοο Ε'ορωπαϊν.οό Χτμ:τματ:7θν Σοττήματο; .
·;' Στην εννο’.α των ζημ:όν ατό τορην.ν.ό ατό/ημα τεριλαμίάνοντα: τα: ο: ζημίες τε μεταςορ’./ά μίτα. Παράλλη

τα.ητεω; το·>ν τμετ:/.ων αρ'.ωτεων ατοζημ:ω:εων ενώτ:ον
7.αττ:7.ων αρχών χα: ε::·.7.ότνρα ·3έματα ε α/.οτή; τη; ταιραγρααη; τοο: μ: την οτοόολή αγωγών τε αναρμότ:α τ<7.αττηρ:α η με την ο.τοοο.'.η α:τητεων των τομοί/./.ομενων μ .ρών γεα 7.αν·ορ:τμό τοο αρμόο:οο ότ/.οττηρίοο.
Π . Σημειώνετα: ότ: η :τγό; των ροίμίτεων τοο οτό 7.όρωτη ΓΙρωτον.όλλοο -3α αρχίτε: τόμοωνα με το ·άρ·3ρο 29 τη;
αρχ:7.ή; τομόατεως. τοο α.ορώνη/.ε με το ν.ο. 336/1969,
μετά την ν.ότωτη ττο Π οωτον.όλλοο από τα 2/3 των τομ£ αλλογενών μερών.
ε^-λήνα, 1δ Λε/.ειμόρίοο 1987
Π Λντ:τ:τ:::ος τη; Κοίέονητη; -/.α: 1'τοοτ*'ό; Α:7.α:οτόνη·ς
ΑΓΑΛΙ. ΚόίΤΣΌΠΩΡΓΛΣ
Ο: Vno.O'O:
•Εαωτεο'.ζών
Κ. ΠΑΠΟΓΛΙΑΣ

Ο:-/.0Όμ:7.ών
Λ. ΤΣΟΒΟ.ΑΑΣ

Ε-3ν:7.ή; Ο.ν.ϊντμία;
ΓΙ. ΡΟΓΛΙΕΛΙΩΤΗΣ
■Βιομηχανίας. Ενίργε:α;
χα: Τεχνολογίας
ΑΝ. Π ΕΠΟΧΗΣ

ΣΧΕΑΙΟ ΧΟΜΟΥ
Ινόρο»αη τοο Π ρωτοα.όλ/.οο τοο τροα.οπο'.ε: τη αόμόατη γ:α
την ·αττ:χή εο-5όνη ττον τομέα τορηνοχή; ενόργε-.α; τη;
29η; Ιοολίοο I960, όπως τ:οτοπο:ή3ηζε από το πρότ·3:το
πρωτό/.ολλο της 28η; Ιττ/εοαοίοο 1964.
’Α.ρ·3ρο πρώτο.
Κορώνετ2:.7.α: έχε: την :r/-j πεο τρίζε: το άρ-3:ο 28 ταρ. I
τοο Σοντά--οατος το τρωτόν.ολλο ποο τ:οποπο:ιί τη τόμεατη
γ:α την αντοχή εα-3ό·/η ττον τομέα ττορην.χής ενερρ-ε-.α; της
29η; Ιοολίοο 1959. όπως τροποπο:ή.-3ην.ε ατό το τρόοόετο
πρωτό/.ολλο τη; 28ης Ιανοοαρίοο 1964. τοο οποίον το χείμενο τε τρωτότοτο ττη/ αγγλ'.ν.ή *;/.ώττα χα: τε αετάορ.ν
τη ττην ίλλην.χή γλώττα έχε: ω; εξής:

