
στο σχέδιο νόμου Τ» την κύρωση από την Ελλάδα της 
Δκθνούς Συμφωνίας Γτούτος και προϊόντων γτοστος του 
19&~

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Σύμφωνα με την Συνθήκη Εντάξεως της χώρας μας στην 
Κοινότητα: ‘Ο συμφωνίες ή Συμβάσεις που συνήφθησαν 
μεταξύ μιας των Κοινοτήτων αφενός και ενός ή περισσό
τερων τρίτων Κρατών αφετέρου δεσμεύουν την Ελληνική 
Δημοκρατία υπό τους όρους που προβλεπονται στις αρχικές 
συνθήκες και την παρούσα πράξη'.

Η Ελλάδα με το νόμο υπ'αριθμ. 1612/18-7-66 είχε κυ
ρώσει τη Διεθνή Συμφωνία Γιούτας 1982 την οποία εφάρ
μοζε προσωρινά από τις 25 Ιουλίου 1983 και της οποίας η 
ισχύς έληξε σπς 24-7-88.

Σπς 20-12-90 η Ελλάδα μαζί με άλλα Κράτη-Μέλη της 
Κοινότητας υπέγραψαν την Έδρα των Ηνωμένω Εθνών τη 
Νέα Διεθνή Συμφωνία Γιούτας και προϊόντων γιούτας σύμ
φωνα με το άρθρο 37 αυτής, και σπς 18-3-91 η Ελλάδα 
κατέθεσε δήλωση προσωρινής εφαρμογής της εν λόγω 
Συνμφωνίας με την υποχρέωση να προβεί στην όσο το 
δυνατόν ταχύτερη κύρωσή της.

Σκοποί της Συμφωνίας είναι:
1. Η προώθηση ενός αποτελεσματικού πλαισίου συνερ

γασίας μεταξύ των εισαγωγικών και εξαγωγικών μελών.
2. Η επέκταση του διεθνούς εμπορίου γιούτας και των

προϊόντων γιούτας. ,
3. Η διατήρηση και η επέκταση των ήδη υπαρχΰυσών 

αγορών όπως και η δημιουργία νέων.
4 Η ανάπτυξη νέων τελικών προϊόντων γιούτας, η βελ

τίωση της ποιότητάς τους και η μείωση του κόστους πα
ραγωγής τους.

Ειδικότερα στους σκοπούς της Συμφωνίας αναφέρεται το 
Ιο άρθρο.

Τα αρθρα 6-16 αναφέρονται στο Διεθνές Συμβούλιο Γ ιού
τας, σπς εξουσίες, τα καθήκοντά του, τη σύνθεσή του, την 
ιατανομή των ψήφων ανάμεσα στα μέλη και τον τρόπο 
ιατά τον οποίο διεξάγεται η ψηφοφορία Τα άρθρα 18-22 
ινοφέρονται στον προϋπολογισμό και τον καθορισμό και 
ην καταβολή εισφορών. Για κάθε οικονομικό έτος η ει- 
τφορα κάθε μέλους στο διοικητικό λογαριασμό είναι ανά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ λογη με τον αριθμό των ψήφων που δοθέτε» τη στιγμή της 
έγκρισης του διοικητικού προϋπολογισμού γι'αυτό το οικο
νομικό έτος, σε σχέση με το cx/νολο των ψήφων όλων των 
μελών (άρθρο 21 παρ.4).

Η Διεθνής Συμφωνία του 1989 για τη Γ ιούτα και τα είδη 
από γιούτα ισχύει από την 1η Ιανουάριου 1991 κα για μία 
περίοδο πέντε ετών (άρθρο 46) μέχρι 11-4-96 εφόσον δεν 
παραταθεί η ισχύς της.

Η Διεθνής Συμφωνία για τη Γ ιούτα και τα είδη από γιούτα 
προβλέπεται από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της 
UNCTAD κα έχει σκοπό να βοηθήσει πς αναπτυσσόμενες 
χώρες που είνα παραγωγοί γιούτας νο βελτιώσουν την 
οικονομική τους κατάσταση.

Τα ωφέλη που απορρέουν από τις Συμφωνίες που γίνο
νται στο πλαίσια του ολοκληρωμένου προγράμματος της 
UNCTAD είναι οι σταθερές τιμές του προϊόντος κα ο 
κανονικός εφοδιασμός της παγκόσμιος αγοράς με το 
προϊόν, και κατά συνέπεια η αποφυγή εκτροπής της αγοράς.

θέτοντας υπόψη σας τα πιο πάνω εισηγούμεθα την 
έγκριση του σχεδίου νόμου που υποβάλλουμε.
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Γ» την κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας Γ βούτας και των 
οδών από γκχιτα

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 
παρ.1 του Συντάγματος, η Διεθνής Συμφωνία Γιούτας κα 
των ειδών από γιούτα 1989 και της οποίας το κείμενο σε 
πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην 
ελληνική έχει ως εξής:


