
στο σχέδιο νόμον Τ» την κύρωση του κστοσταηκού 
της Δσέτνους Ομάδας Μελέτης για το νκέλιο"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Στις 2 Μαιου 1985 η Ειδική Διάσκεψη των Ηνωμένων 
Εθνών (UNCTAD) κατά την 6η σύνοδό της άπεφθοι σε την 
ίδρυση 'Διεθνούς Ομάδας Μελέτης για το νικέλιο'.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση οι χώρες εκλήθησαν 
να ανακοινώσουν την αποδοχή του καταστατικού της εν 
λόγω Ομάδας εντός του 1986. Η χωρά μας στις 16.10.1986 
δήλωσε προσωρινή εφαρμογή των κανόνων του καταστα
τικού της Διεθνούς Ομάδας Μελέτης νικελίου, και στις 23 
Μαϊου 1990 12 Κράτη μεταξύ των οποίων και η Ελλάς 
αποφάσισαν να θέσουν σε ισχύ το καταστατικό, το οποίο 
έλαβε καΤαυτόν τον τρόπο νομική υπόσταση.

Στο καταστατικό της εν λόγω Ομάδας αναφέρεται ότι 
κύριος σκοπός της θα είναι η συλλογή και η δημοσίευση 
των στατιστικών στοιχείων του νικελίου και η βελτίωση 
αυτών για τη μελέτη των προβλημάτων του προϊόντος 
καθώς και η εξασφάλιση της δυνατότητας μιας ευρύτερης 
διακυβερνητικής συνεργασίας μεταξύ παραγωγών και κατα- 
ναλωτριών χωρών για την καλύτερη και συστηματικότερη 
μελέτη των προβλημάτων του νικελίου, που αφορούν στην 
διάρθρωση της αγοράς και της διαφάνειας αυτής.

Μέλη της Ομάδας μπορούν να γίνουν όλα τα Κράτη, τα 
οποία ενδιαφέροντα! για την παραγωγή ή την κατανάλωση 
ή το διεθνές εμπόριο του νικελίου, καθώς επίσης και 
οποιοσδήποτε διακυβερνητικός οργανισμός, που έχει ευ
θύνες σε σχέση με τη διαπραγμάτευση, σύναψη και 
εφαρμογή διεθνών συμφωνιών ειδικότερα εμπορευματικών 
συμφωνιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι οικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 
αποδοχή εκάστου μέλους του καταστατικού της Ομάδας 
Μελέτης νικελίου περιγρόφοντα στο άρθρο 14 του κατα
στατικού και στους κανόνες 23 ως και 30 των διαδικαστικών 
κανόνων, οι οποίοι ενεκρίθησαν κατά την εναρκτήρια 
σύνοδο του νικελίου τον Ιούνιο του 1990.

θέτοντας υπόψη σας τα ανώτερα εισηγούμεθα την 
έγκριση του σχεδίου νόμου, που υποβάλλουμε.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Γιο την κύρωση σττό την Ελλάδα τον κατοστσηκού της 
Δκθνούς Ομάδος Μελέτης για το νικέλιο

Άρθρο πρώτο

Κυροάται και έχει την ισχύ του άρθρου 28 παρ.1 του 
Συντάγματος το καταστατικό της Διεθνούς Ομάδας Μελέ
της για το νικέλιο, που τέθηκε σε ισχύ στις 23.5.90 και της 
οποίος το κείμενο στο πρωτότυπο στην αγγλική κα σε 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:


