
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «γιά τήν κύρωση άπό την Ελλάδα της 
Διεθνούς Συμφωνίας τοΰ Καφέ 1976».

Προς τη Βουλή των 'Ελλήνων
Στις 1.1.1981 ή 'Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος τής Εύρω- 

παϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
Σύμφωνα μέ τό άρθρο 4 τής Συνθήκης έντάξεως τής χώ

ρας μας στην Κοινότητα : «ΟΙ Συμφωνίες ή συμβάσεις πού 
συνήφθησαν μεταξύ μιας των Κοινοτήτων άφ’ ενός καί ενός 
ή περισσοτέρων τρίτων Κρατών άφ’ ετέρου, δεσμεύουν την 
’Ελληνική Δημοκρατία ύπό τούς όρους πού προβλέπονται 
στις αρχικές συνθήκες καί την παρούσα πράξη».

Μέ την άπόφαση άριθ. 312 τής 16ης Ίανουαρίου 1981, τοΰ 
Διεθνούς ’Οργανισμού Καφέ, έγκρίθηκε ή αίτηση προσχωρή- 
σεως τής Ελλάδας στην Διεθνή Συμφωνία τοΰ Καφέ τοΰ 
1976 σύμφωνα μέ τό άρθρο 62 αύτής.

Μέ τήν άπόφαση άριθ. 317/10.9.81 τού Διεθνούς ’Οργα
νισμού Καφέ καί βάσει τού άρθρου 61 παράγραφος 2 τής 
Διεθνούς Συμφωνίας τοΰ Καφέ ή Ελλάδα άπό τις 15 Σε
πτεμβρίου 1981 κατέστη προσωρινό μέλος τής Συμφωνίας 
μέ την ύποχρέωση τής καταθέσεως των όργάνων έπικυρώ- 
σεως αύτής.

Άπό τις 15 Σεπτεμβρίου ή Ελλάδα σαν προσωρινό μέλος 
τού ’Οργανισμού Καφέ άνέλαβε την ύποχρέωση τής έφαρ- 
μογής τής Συμφωνίας καθώς έπίσης καί τοΰ κανονισμού 
άριθ. 2436/79 τού Συμβουλίου σχετικά μέ τήν έφαρμογή 
τού συστήματος των πιστοποιητικών καταγωγής (Κανόνες 
’Ελέγχου) ό όποιος καί άποτελεϊ μέρος τής πιό πάνω Συμ
φωνίας.

• Σκοποί τής Συμφωνίας είναι :
α ) ' Η στενή διεθνής συνεργασία στο πεδίο τών συναλλαγών 

τού καφέ πού θά επιτρέψει νά ένθαρρυνθεϊ ή διαφοροποίηση 
καί ή άνάπτυξη τής οικονομίας τών χωρών παραγωγής καφέ, 
νά βελτιωθούν οί πολιτικές καί οικονομικές σχέσεις μεταξύ 
τών χωρών παραγωγής καί καταναλώσεως καί τέλος νά συμ- 
βάλει στήν αύξηση τής καταναλώσεως τοΰ καφέ.

β) Ή άποφυγή μιας δυσαναλογίας μεταξύ παραγωγής καί 
καταναλώσεως πού μπορεί νά προξενήσει έντονες διακυμάν
σεις στις τιμές έπιζήμιες τόσο γιά τούς παραγωγούς όσο καί 
γιά τούς καταναλωτές.

γ) Ή μή πώληση καφέ σέ κράτη μή μέλη μέ όρους εύνο- 
ικώτερους άπό έκείνους πού διατίθενται τά κράτη μέλη νά 
προσφέρουν τήν ίδια στιγμή σέ μέλη (άρθρο 45 τής Συμφω- 
νίας).

Μέ τά άρθρα 24, 25, 26 καί 2? παρέχεται ή δυνατ 
άναγραφής στον Προϋπολογισμό Εξόδων τού Ύπου{ 
’Εμπορίου τής άναγκαίας πιστώσεως γιά τήν άντιμετι 
τών δαπανών συμμετοχής τής Ελλάδας στήν Διεθνή 
φωνία τοΰ Καφέ 1976. Οί έν λόγω δαπάνες καί είσφορέ 
θορίζονται βάσει τών ψήφων πού διαθέτει κάθε μέλο 
ψήφοι τής Ελλάδας είναι δέκα (10).

Μέ τά άρθρα 28 καί επόμενα ρυθμίζονται τά θέματα 
γωγών καί εισαγωγών.

Μέ τό άρθρο 43 τής Συμφωνίας διαλαμβάνονται I 
δικά τά θέματα πού άφοροΰν στά πιστοποιητικά καταγ 
και τα οποία άποτελούν μιά σημαντική πηγή πληροφι 
γιά τις συναλλαγές τοΰ καφέ.

Ή Διεθνής Συμφωνία τοΰ καφέ 1976, ισχύει γιά πε 
£ξ έτών δηλαδή μέχρι τις 30.9.1982 έφ’ όσον δέν παρα 
δυνάμει τής παραγράφου 3 τού άρθρου 68 ή λήξει ή i 
της δυνάμει τής παραγράφου 4 τοΰ ίδιου άρθρου. "Η 
Ισχύς τής Συμφωνίας έχει παραταθεΐ μέχρι_ 30.9.198c

Θέτοντας ύπόψη σας τά πιό πάνω είσηγούμεθα τήν έγ> 
τού σχεδίου νόμου πού υποβάλλουμε.

Άθήναι, 3 Ίανουαρίου 1982 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Γιά τήν κύρωση άπό τήν ' Ελλάδα τής Διεθνούς Συμφω
τού Κ 7 τ r ) °76.

Άρ-Spo μόνο.

Κυρούται καί έχει τήν ίσχυ τού άρθρου 28 παρ. 1 του 1 
τάγματος ή Διεθνής Συμφωνία τοΰ Καφέ πού συνάφί 
τό 1976 καί τής όποιας τό κείμενο στό πρωτότυπο στή I 
λική καί σέ μετάφραση στήν Ελληνική γλώσσα έχει
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