
στο σχέδιο νόμον "Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 
που προσαοτσται στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μελών 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της 
Ελ βεηκής Συνομοσπο νδίας, ως και του δεύτερου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου μεταξύ των ιδίων Μερών, καθώς επίσης και 
του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου της Πρόσθετης Συμ
φωνίας για την ισχύ έναντι του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, 
συνέπεια της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και 
της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Λογω της προσχώρησης της Ισπανίας καί Πορτογαλίας 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες την 1η Ιανουάριου 1986 και 
δεδομένης της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Μελών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα (Ε.Κ.Α.Χ.) και 
της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, υπήρξε ανάγκη σύνταξης 
των Πρωτοκόλλων, στα οποία θα καθορίζονται με κοινή 
συμφωνία, οι προσαρμογές και τα μεταβατικά μέτρα.

Με τα Πρωτόκολλα αυτά που υπογράφηκαν σας Βρυ
ξέλλες σας 14.7.1986 και σας 25.7.1989 αντίστοιχα, η 
Ισπανία και η Πορτογαλία καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη 
στη συμφωνία μεταξύ Κρατών-Μελών της Ε.Κ.Α.Χ. και της 
Ελβετίας.

Οι ρυθμίσεις αυτές υπήρξαν αναγκαίες δεδομένου όα, 
αντίθετα προς ας διατάξεις του άρθρου 113 της Συνθήκης 
Ε.Ο.Κ.. περί κοινής εμπορικής πολιτικής, τα Κράτη Μέλη 
της Ε.Κ.Α.Χ. διατηρούν ακέραια την αρμοδιότητά τους σε 
θέματα εμπορικής πολιακής Ανθρακα και Χάλυβα (άρθρο 
71 Συνθήκης Ε.Κ.Α.Χ.).

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των ρυθμίσεων αυτών, 
απαγορεύεται κάθε νέος δασμός σας εισαγωγές χαλυβουρ
γιών προϊόντων και καταργούνται προοδευακά οι υφιστά
μενοι. Προβλέπεται ακόμη όα, οι συμβαλλόμενοι δεσμεύο
νται να μην εισάγουν ποσοτικούς περιορισμούς σας 
συναλλαγές τους και να καταργήσουν αυτούς που ήδη 
υπαρχουν.

Σε όλες ας ρυθμίσεις γίνεται αναφορά στους κανόνες 
ανταγωνισμού και απαγορεύονται ρητά οι συμπράξεις 
επιχειρήσεων, η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας 
θέσης ή οι κραακές βοήθειες που ενδέχεται να νοθεύουν 
τον ανταγωνισμό.

Μια Μικτή Επιτροπή έχει την ευθύνη διαχείρισης κάθε 
συμφωνίας και τη μέριμνα για την καλή εκτέλεσή της. Οι 
αποφάσεις που λαμβάνει με ομοφωνία η Μικτή Επιτροπή 
είναι δεσμευτικές για τα μέλη της.

Οι ρυθμίσεις που προβλέπουν τα Πρωτόκολλα προσαρ
μογής στις συμφωνίες με την ανωτέρω χώρα αφορούν στην 
προοδευτική κατάργηση των εισαγωγικών δασμών και των 
Φορολογικών επιβαρύνσεων κατά τη διάρκεια της μεταβα
τικής περιόδου που λήγει την 1η Ιανουάριου 1993, οπότε 
η Ισπανία και η Πορτογαλία υποχρεούνται να εφαρμόσουν 
πλήρως τις συμφωνίες, σαν συμβαλλόμενα μέρη, όπως 
ορίζεται στα σχετικά Πρωτόκολλα.

Από την εφαρμογή των διατάξεων των Πρωτοκόλλων 
αυτών, δεν προκαλείται καμία οικονομική επιβάρυνση για 
τη Χώρα μας, δεδομένου ότι τα έσοδα εκ δασμών, λόγω 
της κοινοτικής νομοθεσίας, μεταφέρονται στον Κοινοτικό
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Προϋπολογισμό και όχι σε εκείνους των Κρατών Μελών.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που προσαρτώται 
στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ελβετικής Συνο
μοσπονδίας, ως και του δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 
μεταξύ των ιδίων Μερών, καθώς επίσης και του Συμπληρω
ματικού Πρωτοκόλλου της Πρόσθετης Συμφωνίας για την 
ισχύ έναντι του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάιν, της Συμφω
νίας, συνεπεία της προσχώρησης του Βασιλείου της Iσπά
νιος και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα

Άρθρο πρώτο

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 
παρ.1 του Συντάγματος, το Πρόσθετο Πρωτόκολλο που 
προσαρτάται στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μελών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της 
Ελβετικής Συνομοσπονδίας, που υπογράφηκε στις Βρυξέλ
λες στις 14.7.1986, ως και το δεύτερο Πρόσθετο Πρωτό
κολλο μεταξύ των ιδίων Μεριών, που υπογριάφηκε σπς 
Βρυξέλλες σπς 25 Ιουλίου 1989, καθώς επίσης και του 
συμπληριωματικού Πρωτοκόλλου της πρόσθετης Συμφωνίας 
για την ισχύ έναντι του Πρκγκιπάτου του Λιχτενστάιν της 
Συμφωνίας, συνεπεία της προσχώρησης του Βασιλείου της 
Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινό
τητα, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική 
γλώσσα έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝ
ΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟ
ΣΠΟΝΔΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ 
ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,
Η Π"ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,


