
Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση των προσθέτων πρωτοκόλλων στις συμ
φωνίες μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακος και Χάλυβος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος 
και Χάλυ&ος ας ενός και:

της Δημοκρατίας της Αυστρίας,
του Βασιλείου της Νορβηγίας,
του Βασιλείου της Σουηδίας,
της Δημοκρατίας της Φινλανδίας,
της Ελβετικής Συνομοσπονδίας·'!),
της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, αφ' ετέρου.
συνεπεία της προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κοι

νότητα» . -

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Στην προσπάθεια της Κοινότητας oat των Χωρών της ΕΖΕΣ. να 
επεκτείνουν τη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών και στους τομείς άνθρακα 
xat χάλυβα, υπογράφησαν οι ανωτέρω συμφωνίες στις 22/7/72 με 
Αυστρία. Ελβετία (2), Ισλανδία και Σουηδία, στις 14/5/73 με Νορβη
γία και στις 5/10/73 με Φινλανδία αντίστοιχα.

Οι συμφωνίες αυτές υπήρξαν αναγκαίες, δεδομένου ότι αντίθετα 
προς τις διατάξεις του άρ. 113 της ΣΕΟΚ περί κοινής εμπορικής 
πολιτικής τα Κράτη μέλη της ΕΚΑΧ διατηρούν ακέραια την αρμοδιό- 
τητά τους σε θέματα εμπορικής πολιτικής άνθρακα και χάλυβα (άρθ. 
71 ΣΕΚΑΧ).

Σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτών των συμφωνιών απαγορεύεται 
κατ' αρχάς κάθε νέος δασμός στις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων 
xat προβλέπεται η προοδευτική κατάργηση όσων υπάρχουν, στη βάση 
πενταετούς χρονοδιαγράμματος.

Παράλληλα, οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να μην εισάγουν ποσοτι
κούς περιορισμούς στις συναλλαγές τους και να καταργήσουν αυτούς 
που ήδη υπάρχουν.

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

Εξ άλλου η Αυστρία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η 
Φινλανδία δέχθηκαν να ευθυγραμμισθούν-με το καθεστώς επίβλεψης 
τιμών που ισχύει στην ΕΚΑΧ βάσει του άρθρου 60 της Συνθήκης, 
ενώ αντίθετα η Ελβετία εξ αίτιας της περιορισμένης παραγωγής της 
σιδηρουργίας της περιορίσθηκε στην αποδοχή μιας μονομερούς ρήτρας 
διασφάλισης, που επιτρέπει στα Κράτη - μέλη της Κοινότητας, να 
πάρουν τα ενδεεκνυόμενα μέτρα εάν και εφ' όσον οι εισαγωγές τους 
από την Ελβετία τους προκαλέσουν προβλήματα.

Μια μικτή επιτροπή έχει την ευθύνη διαχείρισης κάθε μιας συμφω
νίας δι άμεσου συστάσεων και αποφάσεων που υιοθετεί με ομοφωνία 
των μελών της.

Σε συνέχεια της ελληνικής ένταξης στις Ευρωπαϊκές κοινότητες και 
βάσει του άρθρου 4 παρ. 2 της Πράξης Προσχώρησης δυνάμει του 
οποίου η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύεται να προσχωρήσει στις συμ
φωνίες που τα κράτη μέλη είχαν συνάψει με χώρες της ΕΖΕΣ σε τομείς 
δραστηριότητας της ΕΚΑΧ. υπσγράφηκαν έξι πρόσθετα πρωτόκολλα 
στις 24/7/80 με την Ελβετία (3), στις 12/11/80 με Ισλανδία, 
Νορβηγία. Σουηδία και Φινλανδία xat στις 2/12/80 με την Αυστρία. 
Αντίθετα, με την ένταξη της Πορτογαλίας στις Κοινότητες, το καθε
στώς συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα άνθρακα και 
χάλυβα, ρυθμίζεται από τις διατάξεις της Πράξης Προσχώρησης αυτής 
της χώρας στην ΕΚΑΧ.

Τα εν λόγω πρωτόκολλα, αποτελούνται από τρεις Τίτλους και 
10-12 άρθρα το περιεχόμενο των οποίων είναι σε γενικές γραμμές 
το ίδιο, με εξαίρεση αυτό της Ισλανδίας.

Ειδικότερα, με το πρώτο άρθρο του 1 Τίτλου κάθε Πρωτοκόλλου, 
η Ελληνική Δημοκρατία προσχωρεί στις επί μέρους συμφωνίες που η 
ΕΚΑΧ και τα Κράτη - μέλη είχαν συνάψει με την Αυστρία. Νορβηγία, 
Σουηδία και Φινλανδία, ή μόνο τα Κράτη μέλη με την Ελβετία και Ισ
λανδία.

Στο δεύτερο τίτλο εκτίθενται τα μεταβατικά μέτρα που υπαγορεύουν 
στη σταδιακή εξάλειψη σε πέντε χοόνια των τελωνειακών δασμών και 
των φορολογικών επιβαρύνσεων που εφαρμόζοντο στις συναλλαγές 
άνθρακα και χάλυβα μεταξύ των συμβαλλομένων. και την κατάργηση

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σε τρία χρόνια του συστήματος των χρηματικών καταθέσεων κατά την 
εισαγωγή που ίσχυε στην Ελλάδα στις 31/12/80.

Στον τρίτο τίτλο, περιέχονται οι γενικές και τελικές διατάξεις, όπου 
κυρίως αναφέρεται ότι η μικτή επιτροπή είναι αρμόδια για να επιφέρει 
στους κανόνες καταγωγής, τις τροποποιήσεις που θα ήταν δυνατό να 
καταστούν αναγκαίες, συνέπεια της ελληνικής προσχώρησης στις Ευ
ρωπαϊκές Κοινότητες.

Αθήνα. 10 Μαοτίου 1987

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ '
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΕΟΤΕΡΙΚΉΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΕΠΟΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Π. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

(1) Καθώς xat συμπληρωματικό πρωτόκολλο στην πρόσθετη συμ
φωνία περί της ισχύος για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, της Συμφω
νίας μεταξύ κρατών - μελών της ΕΚΑΧ και της Ελβετικής Συνομο
σπονδίας.

(2) Επειδή υπάρχει τελωνειακή ένωση Ελβετίας - Λιχτενστάιν υπε- 
γράφη συμπληρωματικά μια «πρόσθετη συμφωνία» η οποία επέκτεινε 
την ισχύ της συμφωνίας μεταξύ κρατών - μελών της ΕΚΑΧ xat 
Ελβετίας και στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν.

(3) Με την ίδια ημερομηνία υπεγράφη επίσης «Συμπληρωματικό 
Πρωτόκολλο» για την προσχώρηση της Ελλάδας στην «πρόσθετη συμ
φωνία περί της ισχύος για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, της συμφω
νίας μεταξύ κρατών - μελών της ΕΚΑΧ και της Ελβετικής Συνομο
σπονδίας».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση των Προσθέτων Πρωτοκόλλων στις Συμφωνίες μεταξύ των 
Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα 
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα αφ' ενός και:

— της Δημοκρατίας της Αυστρίας,
— του Βασιλείου της Νορβηγίας.
— του Βασιλείου της Σουηδίας,
— της Δημοκρατίας της Φινλανδίας,
— της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Λιχτενστάιν,
— της Δημοκρατίας της Ισλανδίας,
αφ’ ετέρου, συνεπεία της προσχωρήσεως· της Ελληνικής Δημοκρα

τίας στην Κοινότητα.

Άρθρο πρώτο.

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του 
Συντάγματος τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα στις Συμφωνίες μεταξύ των 
Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα 
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα αφ' ενός και:

— της Δημοκρατίας της Αυστρίας (Βρυξέλλες, 28.11.1980)
— του Βασιλείου της Νορβηγίας (Βρυξέλλες, 6.11.1980)
— του Βασλείου της Σουηδίας (Βρυξέλλες. 6.11.1980)
— της Δημοκρατίας της Φινλανδίας (Βρυξέλλες, 6.11.1980)
— της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (Βρυξέλλες, 17.7.1980)

xat του Λιχτενστάιν (Βρυξέλλες. 17.7.1980)
— της Δημοκρατίας της Ισλανδίας (Βρυξέλλες, 6.11.1980)
αφ’ ετέρου, συνεπεία της προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρα

τίας στην Κοινότητα, τα κείμενα των οποίων σε πρωτότυπο στην 
Ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής:


