
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «κύρωση πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργα
σίας ΕΟΚ — Ισραήλ συνέπεια της προσχώρησης της Ελληνικής Δη
μοκρατίας στην ΕΟΚ.

flooz τη Βουλή τιον Ελλ.ήν«ον

Στις 1 1.2.82 υπογράφηκε το πρωτόκολλο της συμφωνίας συνερ
γασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του 
Κράτους του Ισραήλ συνέπεια της προσχώρησης της Ελληνικής Δη
μοκρατίας στην Κοινότητα.

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΝΑΦΘΗΚΕ ΣΕ ΕΦΑΡ
ΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 118 και 120 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗ
ΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Κ.. σύμ
φωνα με τις διατάξεις των οποίων τα μεταβατικό μέτρα και οι προ
σαρμογές των συμφωνιών της ΕΟΚ μ* τις Μεσογειακές χώρες απο- 
τε/.ουν αντικείμενο πρωτοκόλλων που θα συναφθουν με τις αντισυμ
βαλλόμενες χώρες και 6α επισυναφθούν στις συμφωνίες αυτές.

Με το πρωτοκολλά προσαρμογής η Ελλάδα προσχωρεί στη συμ
φωνία ΕΟΚ—Ισραήλ και αναλαμβάνει να εφαρμόσει πλήρως τις δια
τάξεις της μετά από μια περίοδο μεταβατικών ρυθμίσεων που λήγει 
την I Ιανουάριου 1986.

Ο σκοπός της συμφωνίας όπως αναφέρεται στο προοίμιο και στο 
άρθρο 1 είναι να δημιουργήσει μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών και 
να προαγάγει την αρμονική ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων με
ταξύ της ΕΟΚ και του Ισραήλ μέσω της επεκτάσεως των αμοιβαίων 
εμπορικών συναλλαγών.

Προς αυτό το σκοπό ο Τίτλος I της συμφωνίας (άρθρο 2-17) καθο
ρίζει το καθεστώς των εμπορικών συναλλαγών και προβλέπει στα
διακή δασμολογική μείωση εκ μέρους της Κοινότητας στα ειααγό- 
μενά προϊόντα από το Ισραήλ. Γεα τα περισσότερα βιομηχανικά 
προϊόντα προβλέπεται μείωση της αξίας της τάξης του 100% ενώ για 
τα αγροτικά προϊόντα η μείωση κυμαίνεται μεταξύ 40—80%. Επίσης 
για ορισμένα ευαίσθητα προϊόντα (κυρίως αγροτικά) προβλέπεται η 
εγκαθίδρυση συστήματος οροφών με το οποίο επιβάλλεται ολόκληρος 
ο δασμός όταν οι εισαγόμενες ποσότητες υπερβούν το καθοριζόμενο 
όριο.

Το Ισραήλ αναλαμβάνει επίσης να προσαρμόσει ανάλογο καθε
στώς δασμολογικού αφοπλισμού στα περισσότερα εισαγόμενα προϊό
ντα από την Κοινότητα με ευνοϊκότερο όμως χρονοδιάγραμμα δα
σμολογικών μειώσεων που λήγει το 1986. Επίσης στον αγροτικό το
μέα το Ισραήλ παρέχει μικρές δασμολογκές μειώσεις της τάξης του 
15-25%. Τα αρθρα 13-17 αφορούν τις διατάξεις για τα μέτρα δια
σφάλισης που μπορούν να λάβουν τα συμβαλλόμενα μέρη σε περί
πτωση σοβαρών διαταραχών σε τομείς της οικονομίας ή εάν υπάρ
χουν δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών.

Στον τίτλο Π (άρθρο 8) καθώς και σε ένα πρόσθετο πρωτόκολλο 
της συμφωνίας αναφέρονται οι ρυθμίσεις στον τομέα της οικονομικής 
χρηματοδοτικής συνεργασίας. Ο σκοπός της συνεργασίας είναι η ανά
πτυξη της οικονομικής παραγωγής και υποδομής του Ισραήλ, η 
εμπορική προόυθηση των εξαγωγών του και η βιομηχανική συνεργα
σία μέσω της ενθάρρυνσης των ιδιωτικών επενδύσεων. Επίσης προ- 
βλέπονται κοινές ενέργειες στους τομείς της επιστήμης, τεχνολογ.ας 
και προστασίας του περιβάλλοντος. Οι στόχοι της συνεργασίας πρα
γματοποιούνται μέσω της χρηματοδοτικής βοήθειας που προβλέπει 
το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο και έχει τη μορφή δανείων από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ο Τίτλος III (άρθρα 19-30) της συμφωνίας σε συνδυασμό με το 
πρόσθετο πρωτόκολλο του 1978 καθορίζει την σύσταση και τις αρμο
διότητες του θεσμικού οργάνου της συμφωνίας —το Συμβούλιο Συ
νεργασίας— το οποίο δύναται να λάβει αποφάσεις για την πραγματο
ποίηση των στόχων που προβλέπονται στη συμφωνία

Το Συμβούλιο Συνεργασίας απαρτίζεται από αντιπροσώπους της 
Κοινότητας και των Κρατών μελών της και από αντιπροσώπους του 
Ισραήλ και ot αποφάσεις του είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα
μ«ρη·

Οι ρυθμίσεις .που προβλέπει το πρωτόκολλο προσαρμογής στη 
συμφωνία ΕΟΚ—Ισραήλ αφορούν στην προοδευτική κατάργηση της 
διαφοράς μεταξύ των δασμών που εφαρμόζονται από την Ελλάδα 
στα προϊόντα του Ισραήλ και των προτιμησωκών δασμών της συμ
φωνίας.

Επίσης ορίζεται η προοδευτική κατάργηση των ποσοτικών περιο- 
ρισιεών για ορισαενα προϊόντα καθώς και η κατάργηση των υπο
χρεωτικών χρηματικών προκαταβολών για τις εισαγωγές από το 
I σραήλ.

Δεδομένου ότι απο 1.1.86 λήγουν οι μεταβατικές περίοδοι προ- 
σαομονης που ποοβλεπει το πρωτόκολλο, η Ελλάδα υποχρεούται να 
εταρμοσει πλήρως την ανωτέρω συμφωνία σαν συμβαλλόμενο μέρος.

Αθήνα. 9 Φεβρουάριου 1987 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

Κύρωση Πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας και του Κράτους του Ισραήλ συνέπεια της 
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 μεταξύ της Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Κράτους του Ισραήλ συνέ
πεια της προσχώρησης, της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα, 
που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 1! Φεβρουάριου 1982, του 
οποίου το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΤΜΦΩΝΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΤ ΤΗΣ ΕΤΡΩΠΑΤΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΟΤ ΚΡΑΤΟΤΣ ΤΟΤ ΙΣΡΑΗΛ 
ΣΤΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ

ΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η ΛΤΤ0Τ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΤΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ,

Η ΛΊΓΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

.0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Η ΑΤΤΟΤ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΤΞ ΤΟΤ ΛΟΤ- 
ΞΕ.ΜΒΟΤΡΓΟΤ,

Η ΑΤΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΑΤΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΤ ΗΝΩΜΕΝΟΤ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΤΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝ1ΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΤ ΙΡ
ΛΑΝΔΙΑΣ,

των οποίων τα Κράτη αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη συνθήκη 
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος χαι

ΤΟ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

αφ’ ενός, και

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΤ ΙΣΡΑΗΛ,

αφ’ ετέρου,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΠΟΨΗ:

την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες την 1η Ιανουάριου 1981,


