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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

. -,, τννόμου >' Κύρωση του προσθέτου πρωτοκόλλου της συμ- 
σωνίας συνεργασίας ΕΟΚ — Λιβάνου συνέπεια της προσχώρη
ση; της Ελληνικής Δημοκρατίας στην ΕΟΚ».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων.

Στις 12.12.80 υπογράφηκε το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφω
νία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 
χιι τη; Δημοκρατίας του Λιβάνου συνέπεια της προσχώρησης της 
Ελληνικής Δηαοκρατίας στην Κοινότητα.

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΣΕ ΕΦΑΡ
ΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 118 ΚΑΙ 120 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗ- 
ΣΙ1Σ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ σύμφωνα 
υι τι; διατάξεις των οποίων τα μεταβατιχα μέτρα και οι προσάρμο
ζε; των συμφωνιών της ΕΟΚ με Χώρες Μάσρεχ αποτελούν αντικεί
μενο ποωτοκόκλων που 6α συνασθούν με τις αντισυμβαλλόμενες χώ
ρε; κα. θα επισυναφθούν στις συμφωνίες αυτές.

Με το πρωτόκολλο προσαρμογής η Ελλάδα προσχωρεί στη συμ- 
ρωνία ΕΟΚ — Λιβάνου και αναλαμβάνει να εφαρμόσει πλήρως τις 
διατάξει; της μετά από μία περίοδο μεταβατικών ρυθμίσεων που λή
γε; την 1 Ιανουάριου 1986.

Ο σκοπός της συμφωνίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 είναι να 
πσοαγάγει τη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σε ό
λους τους τομείς για να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη του Λιβάνου και να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ της χώρας 
αυτής και της ΕΟΚ. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με την εφαρμο
γή διατάξεων και ενεργειών στον τομέα της οικονομικής, τεχνικής 
και χρηματοδοτικής συνεργασίας καθώς και στον τομέα των εμπορι
κών συναλλαγών.

Στον τίτλο 1 άρθρα 2 — 7 της συμφωνίας γίνεται αναφορά στους 
στόχους και τον τρόπο λειτουργίας της οικονομικής, τεχνικής και 
χσηματοδοτικής συνεργασίας.

Η πραγματοποίηση της συνεργασίας λαμβάνει υπόψη τις προτε
ραιότητες του Λιβάνου στα προγράμματα και σχέδια ανάπτυξης της 
παραγωγής και της οικονομικής υποδομής του, οι οποίες αποβλέ
πουν στη διαφοροποίηση και διάρθρωση της οικονομίας του.

Προβλέπεται η συμμετοχή της Κοινότητας και η οργάνωση επα- 
ρων και συναντήσεων με υπεύθυνους για τη βιομηχανική και γεωργι
κή πολιτική των δύο μερών καθώς και επιχειρηματιών στα πλαίσια 
προγραμμάτων εκβιομηχάνισης και εκσυγχρονισμού του γεωργικού 
τομέα της χώρας αυτής. Επίσης προβλέπεται η συνεργασία στον το- 
αεα τη; επιστήμης της τεχνολογίας και της προστασίας του περιβάλ
λοντος μ τη συμμετοχή των επιχειρηματιών της Κοινότητας στην 
αξιοποίηση των πόρων.

Η ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων και η ορθή εκτέλεση των 
συμβάσεων αποτελούν και αυτοί στόχους τη; συνεργασίας.

Το εξουσιοδοτημένο όργανό που λαμβάνει αποφάσεις για την 
εφαρμογή της συνεργασίας στους διάφορους τομείς είναι το οριζόμενο 
ττον τίτλο III Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στα πλαίσια της χσηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας ένα 
πρόσθετό πρωτόκολλο προβλέπει τη χρηματοδότηση όραστηριστή- 
"ων από την Κοινότητα ώστε να συμβάλει στην οικονομική και κοι
νωνική ανάπτυξη του Λιβάνου. Η χσηματοδότηση χυτή λαμβάνει τη 
υορφή δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και δανείων 
με ειδικούς όρους ή μη επιστσεσόμενες ενισχύσεις από τους πόρους 
ΐή; ΕΟΚ.

Στον τίτλο II της συμφωνίας άρθρα 8 — 34 γίνεται αναφορά στις 
Ρυθμίσεις στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών.

Με στόχους της προώθηση των συναλλαγών λαμβάνεται υπόψη η 
ανάγκη εξισορρόπησης των εμπορικών ισοζυγίων μέσω της επιτά
χυνσης του ρυθμού αύξησης του εμπορίου του Λιβάνου και της βελ
τίωσης των συνθηκών εισόδου των προϊόντων της στην αγορά της 
Κοινότητας. Προς εφαρμογή του στόχου αυτού η συμφωνία προβλέ
πει προνομιακές δασμολογικές μειώσεις στα γεωργικά προϊόντα που 
ίισάγονται στην Κοινότητα της τάξης του 40 — 80 % ενώ τα Λιβανι
ού βιομηχανικά προϊόντα απολαμβάνουν ακόμα πιο ευνοϊκό δασμο

λογικό καθεστώς που φθάνει ως την πλήρη απαλλαγή. Εξαίρεση 
αποτελούν οοισμενα. προϊόντα βαμβακιού, τα πετρελαιοειδή καθώς 
και οοισμενα ορυκτά, όπου Λόγω της ευαισθησίας της Κοινοτικής 
αγοράς, εφαρμόζεται καθεστώς ποσοστώσεων και οροφών.

Ο Λίβανος ανακαμβανει να παράσχει στην Κοινότητα στον τομέα 
των συναλλαγών καθεστώς όχι Λίγωτερο ευνοϊκόαπό το καθεστώς 
του μάλλον ευνοουμένου κράτους εκτός σε περίπτωση που ιδρύσει τε- 
λωνέιακη ένωση ή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών με άλλα κράτη, ή 
εαν νέα φορολογικά μέτρα απαιτούνται για τις ανάγκες εκβιομηχάνι
σης και ανάπτυξης της χωράς.

Στον Τίτλο I! τα αρθρα 30 — 34 αφορούν τις διατάξεις για τα μέ
τρα διασφάλισης που μπορούν να λάβουν τα συμβαλλόμενα μέρη σε 
περίπτωση σοβαρών διαταραχών σε τομείς της οικονομίας ή εάν 
υπάρχουν δυσχερειες στο ισοζύγιο πληρωμών.

Στον Τίτλο III αρθρα 35 — 49 αναφερεται η σύσταση θεσμικού ορ
γάνου της συμφωνίας —το Συμβούλιο Συνεργασϊας-το οποίο εχει την 
αρμοδιότητα να λάβει αποφάσεις για την πραγματοποίηση των στό
χων που προβλέπονται στη συμφωνία. Το Συμβούλιο Συνεργασίας 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους της Κοινότητας και των Κρατών 
μελών τη; και απο αντιπροσώπους.

Ot αποφάσεις του είναι δεσμευτικές για το συμβαλλόμενα μέρη.
Οι ρυθμίσεις που προβλέπει το πρωτόκολλο προσαρμογής στη 

συμφωνία ΕΟΚ — Λιβάνου αφορούν στην προοδευτική κατάργηση 
της διατορας μεταξύ δασμών που εφαρμόζονται από την Ελλάδα στα 
προϊόντα του Λιβάνου και των προτιμησιακών δασμών της συμφω
νίας. Επίσης ορίζεται η προοδευτική κατάιργηση των ποσοτικών πε
ριορισμών για ορισμένα προϊόντα καθώς και η κατάργηση των υπο- 
χοεωτικών χρηματικών προκαταβολών για τις εισαγωγές από το Λί
βανο.

Δεδομένου ότι από 1.1.86 λήγουν οι μεταβατικές περίοδοι προ
σαρμογής που προβλέπει το πρωτόκολλο, η Ελλάδα υποχρεούται να 
εφαρμόσει πλήρως την ανωτέρω συμφωνία σαν συμβαλλόμενο μέρος.

Αθήνα, 9 Φεβρουάριου 1987 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

Κύρωση Προσθέτου Πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργασίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομική; Κονότητας και της Δημοκρα
τίας του Λιβάνου συνέπεια της προσχώρησης της Ελληνικής Δημο
κρατίας στην Κοινότητα».

'Αρθρο πρώτο.

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άφθρο 28 παρ. 1 του Συ
ντάγματος το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της συμφωνίας συνεργασίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρα
τίας του Λιβάνου συνεπεία της προσχώρησης της Ελληνικής Δημο
κρατίας στην Κοινότητα, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 12 Δε
κεμβρίου 1980, του οποίου το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική 
γλώσσα εχει ως εξής:

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩ

ΠΑΪΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ


