
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ττο σχεΔιο νομού ·Για την κύρωση οπό την Ελλάδα της Δικ
ούς Συμ*ων>ας του 1987 γιο το φυσικό καουτσούκ»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

'ην 1.1.1981 η Ελλάδα Εγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Κοι- 
τητας.
Σύμφωνα με την Συνθήκη Εντάξεως της Χώρας μας στην Κοι- 
•ητα: «Οι Συμφωνίες ή Συμβάσεις που συνήφθησαν μεταξύ μιας 

Κοινοτήτων αφ ενός και ενός ή περισσότερων τρίτων Κρα- 
ι αφ ετέρου, δεσμεύουν την Ελληνική Δημοκρατία υπό τους 6- 
jc που προβλέπονται στις αρχικές συνθήκες και την παρούσα 
7ξη»-
Η Ελλάδα με τον νόμο αριθ. 1432/18.4.1984 είχε κυρώσει την 
θνή Συμφωνία του φυσικού καουτσούκ 1979 τής οποίας η ισχύς 
ξε στις 22 Οκτωβρίου 1987.
.τις 18 Δεκεμβρίου 1987 η Ελλάδα μαζί με τα άλλα Κράτη-Μέλη 
Κοινότητας υπέγραψαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών την 

; Διεθνή Συμφωνία φυσικού καουτσούκ του 1987 και στις 29 Δε- 
βρίου 1986 κατέθεσε δήλωση προσωρινής εφαρμογής της εν 
ω συμφωνίας (άρθρο 59 της Συμφωνίας) με την υποχρέωση να 
ιβεί στην κύρωσή της (άρθρο 60). _ __
Σκοποί της Συμφωνίας:

Η προώθηση και ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας σε 6- 
ς τους κλάδους του τομέα φυσικού καουτσούκ στον κόσμο πα- 
οντας ειδικότερα ένα πραγματικό πλαίσιο για την συζήτηση 
άτων που αφορούν τον τομέα αυτόν.
Η συνεισφορά στην σταθεροποίηση της παγκοσμίου αγοράς 

τικού ελαστικού προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και 
καταναλωτών, ιδίως με την αποφυγή υπερβολικών διακυμάν- 

>ν της τιμής του φυσικού κατουτσούκ και την επίτευξη μιας ι- 
οοπης ανάπτυξης μεταξύ της προσφοράς και της ζητήσεως. 
Η διευκόλυνση επέκτασης των διεθνών εμπορικών συναλλα- 
όσον αφορά το φυσικό καουτσούκ, 

κτός από την ανταλλαγή των βασικών στατιστικών στοιχείων 
έθοδοι που προβλέπονται για την επίτευξη των στόχων αυ- 
περιλαμβάνουν και τον καθορισμό ενός μηχανισμού προστα
τών τιμών που θα περιλαμβάνει:

a κλίμακσ τιμών που εκφράζεται σε SINGGIT (μέση αξία του 
3GIT Μαλαισίας και του δολλαρίου Σιγκαπούρης) και που α- 
οοσαρμόζεται αυτομάτως με βάση τον όγκο των συναλλαγών 
πιστικού αποθέματος και/ή τα επίπεδα των τιμών στην παγκό- 

αγορά.
Ρυθμιστικό απόθεμα συνολικού ύψους 550.000 τόνων φυσικού 
τσουκ, το οποίο θα αποτελείται από το κανονικό ρυθμιστικό 

;εμα 40G.OOO τόνων και το έκτακτο ρυθμιστικό απόθεμα 150.000 
-ΐν, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 28 θα χρηματοδοτείται σ
υνεισφορές των κοατών-μελών εισαγωγέων και καταναλωτών. 
Διεθνής Συμφωνία του Φυσικού καουτσούκ 1987 ισχύει από 

.εκεμβρίου 1988 προσωρινό με πλήρη ανάληψη υπό των 
ών-μελών των χρηματοδοτικών τους υποχρεώσεων, καθώς 
ης και την υποχρέωση της Κοινότητας και των κρατών-μελών

της να επικυρώσουν την Συμφωνία καουτσούκ 1987 μέχρι της 28ης 
Δεκεμβρίου 1989.

θέτοντας υπόψη σας τα ανωτέρω εισηγουμεθα την έγκριση του 
σχεδίου νομού που υποβάλλουμε.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 1990
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Για την κύρωση από την Ελλάδα της Διεθνούς 
Συμφωνίας του 1987 για το Φυσικό Καουτσούκ

'Αρθρο Πρώτο

Κυρούται και έχει την ισχύ του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγ
ματος η Διεθνής Συμφωνία του Φυσικού Καουτσούκ που συνήφθη 
το 1987 και της οποίας το κείμενο στο πρωτότυπό στην αγγλική 
και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

PREAMBLE

The Contracting Parties,

Recalling the Dcclarauon and the Programme of Ac
tion on the Establishment of a New International 
Economic Order,*

Recognizing in particular the importance of the 
United Nations Conference on Trade and Development 
resolution 93 (IV), adopted at its fourth session, resol
ution 124 (V), adopted at its fifth session, and resol
ution 155 (VI), adopted at its sixth session, on the 
Integrated Programme for Commodities.

Recognizing the importance of natural rubber to the 
economies of members, particularly to the exports of 
exporting members and to supply requirements of im
porting members.

Recognizing further that the stabilization of natural 
ruber prices is in the interests of producers, consumers 
and natural rubber markets, and that an international 
natural rubber agreement can significantly assist the 
growth and development of the natural rubber industry 
to the benefit of both producers and consumers.

Have agreed as follows:

* General Assembly resolutions 3201 (S-VI) and 3202 (S-VI) of 
I May 1974


