
ν-0 σχέδιο νόμου «κύρωση του πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνερ
γασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και 
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας συνεπεία της προσχωρη- 
σεως·της Ελληνικής Λημοκρατίας στην Κοινότητα».

riooc τη Βουλή των Ελλήνων.

Λόγω της προσχώρησης της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρω
παϊκές Κοινότητες την 1η Ιανουάριου 1981 και δεδομένης της συμ
φωνίας μεταξύ της ΕΟΚ και της Αλγερίας, η οποία υπογράφτηκε στο 
Αλγέρι στις 26 Απριλίου 1976, υπήρξε η ανάγκη σύνταξης πρωτο
κόλλου στο οποίο θα καθορίζονται με κοινή συμφωνία οι προσάρμο
ζες και τα μεταβατικά μέτρα.

Με το πρωτόκολλο η Ελληνική Δημοκρατία καθίσταται συμβαλ
λόμενο μέρος στη συμφωνία ΕΟΚ — Αλγερίας. Η συμφωνία συνεργα- 
ριας ΕΟΚ — Αλγερίας αρχίζει με τις γενικές διατάξεις της συνεργα
σίας στους τομείς της οικονομικής, τεχνικής και χρηματοδοτικής συ
νεργασίας, στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών καθώς και στον 
κοινωνικό τομέα (άρθρο 1) που θα συμβάλλουν στην οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξή της.

Ειδικότερα στον ΤΙΤΛΟ 1 στην οικονομική, τεχνική και χρηματο
δοτική συνεργασία (άρθρα 2—7) αναφέρεται ότι για την πραγματο
ποίηση της συνεργασίας θα λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι και οι πρ- 
τοτεραιότητες των σχεδίων και προγραμμάτων ανάπτυξης της Αλγε
ρίας. Η συνεργασία θα πρέπει να ευνοήσει τις προσπάθειες αυτής της 
χώρας για αναδιάρθρωση και οικονομίας της μέσα στα πλαίσια της 
εκβιομηχάνησης και εκσυχρονισμού του γεωργικού τομέα της επι
στήμης της τεχνολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, στον 
τομέα της ενέργειας και στον τομέα της αλιείας.

Στον ΤΙΤΛΟ II, εμπορικές συναλλαγές αναφέρεται ότι στόχος της 
συμφωνίας αυτής είναι η επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης τους εμπο
ρίου της Αλγερίας και βελτίωσης των συνθηκών εισόδου των προϊό
ντων της στην αγορά της Κοινότητας.

Α. Βιομηχανικά προϊόντα (άρθρα 9—14). Κατ’ αρχήν τα βιομηχα
νικά προϊόντα εισάγονται στην Κοινότητα ατελώς όσον αφορά τους 
δασμούς και φόρους ισοδυνάμου αποτελέσματος και υπό καθεστώς 
ε/,εύθερης εισαγωγής, δηλαδή αίρονται οι ποσοτικοί περιορισμοί. 
Από αυτήν την ρύθμιση εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, για τα οποία η 
Κοινότητα διατηρεί το δικαίωμα αυτόνομης τροποποίησης του εισα
γωγικού καθεστώτος. Η Αλγερία παρέχει στη Κοινότητα στον τομέα 
ίων συναλλαγών το καθεστώς της ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου 
κράτους.

Η Αλγερία διατηρεί το δικαίωμα επανεισαγωγής νέων τελωνεια
κών δασμών ή φόρων ισοδυνάμου αποτελέσματος επί προϊόντων ει- 
ταγωμένων από την Κοινότητα ή προϊόντων εξαγομένων προς την 
Κοινότητα, όταν τα μέτρα αυτά καθίστανται αναγκαία για την εκβιο- 
μηχάνιση και την ανάπτυξη της χώρας. Σημειωτέου ότι τα αμοιβαία 
νιασφαλιστικά μέτρα που είναι δυνατόν να ληφθούν σε περίπτωση 
τρακτιχής ντάμπιγκ, σε περίπτωση σοβαρών διαταραχών σε έναν το- 
υεα της οικονομικής δραστηριότητας για μιά περιφέρεια της ΕΟΚ, 
ισχύουν και για την Αλγερία.

Ε. Γεωργικά προϊόντα (άρθρα 15—38).
Για τα γεωργικά προϊόντα η ΕΟΚ παρέχει μειώσεις επί του ΚΕΛ 

Ατό 30 μέχρι 100%. Στα πλαίσια εφαρμογής της Συμφωνίας της 
Κοινότητας με την Αλγερία πρέπει να αναφέρουμε τη θέσπιση κοινο
τικών ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων για το ελαιόλαδο, για 
σους οίνους ονομασίας προελεύσεως, για κονσέρβες σαρδελλών. Για 
σα ανωτέρω προϊόντα καταγωγής Αλγερίας, ισχύουν μειώσεις επί 
σου ΚΕΔ κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, υπό την προϋπόθεση 
°τι κατ’ έτος θα καθορίζονται δΓ ανταλλαγής επιστολών οι ειδικοί ό
ροι εισαγωγής καθώς και η χοονική περίοδος εφορμογής των δασμο
λογικών μειώσεων.

ΤΙΤΛΟΣ III. Η συνεργασία στον τομέα του εργατικού δυναμικού 
ίΑρθρα 38-41). ' '

Εχουν θεσπισθεί μέτρα συνεργασίας στον τομέα του εργατικού δυ- 
ν3μικού μεταξύ ΕΟΚ και Αλγερίας.

ΤΙΤΛΟΣ IV. Γενικές και τελικές διατάξεις (άρθρα 42—58).
Συνιστάται ένα συμβούλιο συνεργασίας το οποίο εν όψει πραγμα-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

τοποιησεως των σκοπών της συμφωνίας δύναται να λάβει αποφάσεις 
υποχρεωτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 2, οι μεταβατικές 
ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνοντο στα πρωτόκολλα προσαρμογής θα 
καθόριζαν τη μέθοδο εφαρμογής από τις μεσογειακές χώρες των 
παραχωρήσεων που έχει συμφωνήσει η Κοινότητα με την Ελλάδα.

Ot ρυθμίσεις που προβλέπει το πρωτόκολλο προσαρμογής στη 
συμφωνία με την Αλγερία αφορούν την προοδευτική κατάργηση των 
εισαγωγικών δασμών που ισχύουν για τα προϊόντα καταγωγής Αλ
γερίας. Η Ελλάδα εξακολουθεί να επιβάλλει ποσοτικούς περιορι
σμούς μεχοι την 31 Δεκεμβρίου 1985 για ορισμένα προϊόντα. Πρέπει 
να τονισθει ότι η μεταβατική περίοδος λήγει την 1.1.1986 οπότε η 
Ελλάδα υποχοεούται να εφαρμόσει πλήρως την ανωτέρω συμφωνία 
σαν συμβαλλόμενο μέρος όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο.

Αθήνα. 9 Φεβρουάριου 1987 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Κύρωση Πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Αλγερίας συνεπεία προσχώρησης της Ελληνικής Δημοκρατίας 

στην Κοινότητα.

Άρθρο πρώτο.

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το (άρθρο 28 παράγρ. 1 του 
Συντάγματος το Πρωτόκολλο της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Λαϊκή; Δημοκρα
τίας της Αλγερίας συνεπεία της προσχώρησης της Ελληνικής Δημο
κρατίας στην Κοινότητα, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 7 
Νοεμβρίου 1983, του οποίου το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική 
γλώσσα έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΤΗΣ ΣΤΜΦΩΝ1ΑΣ ΣΤΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΤ ΤΗΣ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ

ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕΡΙΑΣ 
ΣΤΝΈΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η ΑΤΤΟΤ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ 0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ,
Η ΑΪΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ.
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
Η ΑΪΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΪΨΗΛΟΤΗΣ 0 ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΚΑΣ 
ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,
Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩ

ΡΩΝ,
Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

των οποίων τα Κράτη είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συνθήκη περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
αφενός, και

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕ
ΡΙΑΣ,


