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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ν-. σχέσιο νόμου για τη «κύρωση Διεθνούς Συμρωνίας 
Καρέ 1983».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Ζ~'- 1-1-81- τ, Ελλάδα έγινε σσλήρες μέλος της Ευρω,ταϊ- 
Οιαενομιχής Κοινότητας.

Σύυ.σων2 με τη Συν-5ήχη Εντάξεως της Χώρας μας στην 
Κοινότητα: «Ο: Συμρωνίες ή Συμβάσεις του συνήρ-λησαν με- 
-.σό χίας των Κοινοτήτων χρ’ ενός x.xt ενός ή τερισσοτέρων 
τϊίτων Κρατωνχρ ετέρου. ϊεσμεΰουν την Ελλητνιχή ΔημΟχρα- 
-.’j yr.i τους όρους του τροόλέτοντχ: στις αρχικές συν-5ήχες 
χΐ: την τχρούσα τοάξη».

II Ελλάδα με το Νόμο υτ’ xp:-S. 1321/12.1.83 είχε κυρώ- 
ζι·. -η Λ'.εννή Συμφωνία του Καρέ 1976 την οτοία εράρμοζε 
τσοσωσινά ατο 15.10.81 χα: της οτοίχς η ισχύς έληαε στις 
30.0.S3.

Στ:; 30.6.83 η Ελλάδα μαξί ·με τα άλλα Κράτη—Μέλη 
τη; Κοινότητας υτέγπόαν στην Έ5:.α των Ηνωμένων Ε’λνών 
τη Νέα Δ:ε*5νή Συμρ-ωνία του Καρέ 1983 σύμυοωνα με το όρ
νεο 59 αυτής xst ττ:ς 29.9.83 η Ελλάδα χητέόεσε δήλωση 
τροτωσινής εραρμογής της εν λόγω Συμιρωνίας με την υτο- 
χρέωση να οοροί-εί στη;' χατό το δυτυοστόν. ττ·/άτε:η κύρωση 
ττ; ’σ:-ύρο 61). (Αίτόρατη ζρι-S. 83/539/ΕΟΚ Περί οτοο- 
σωρινή; εραρμογής τη; Δ:ε-5νούς Συμρωνίας του Καρέ. του 
δτχοσιενόηικε στη; εσημερίδχ των Βμο-ωταϊχών Κονοτήτων 

08/1).

χοτο: της Συμρωνίας είναι:

Η ατενή Δ:ΐ·λνής συνεργασία στον τομέα εμοτορέου του χαρέ 
τροχειμενου να ισορροτήσει η οορσαρορά χαι η ζητητη του χάρε 
γ:α να οτx-SεpoorΟίη-Sούν οι τιμές του τροϊόντος αυτού λαμόα- 
νομ,-νων υτ-οόη των τυν-5ηχών αγοράς, ετιτρέτοντα; έται την 
ενύαρρυναη ττ; δ-.χροροτοίησης χαι της χνάττυξης της οι
κονομίας των χωρών του ταράγουν χαρέ, τη βελτίωση των 
~χ:τ:χων χα: οικονομικών σχέσεων μεταξύ των χωρών του 
τασαγουν χζρέ χα: των χαταναλωτριών χωρών χα: την αύςη- 
τη της χατανόλωαης.

Ειδικότερα τα ά:->0 2 !3 ίω; χα: 20 αναρέροντα: στους 
όήτου;. τη διαδικασία ύηροσοσιας χα: τ·.ς ατοοααε:; του συα- 
όουλιου. τη σόνόεση. εχλεγή χα: αρμοδιότητες τη; Εχτελε- 
στΓχης Ετ:τροτή;. τη διαδικασία όηροοορίας στη; Εχτελεστ:- 
χή Ετ:τροτη χα: την αταρτία ατ:; συνεδριάσει; του Συμβου
λίου χα: της Ετ:τροτής.

Τα άρ-3ρα 24 έω; χαι 27 ανατέροντα: στον Προϋτολογ’.σμό 
χα: τον χα-Soρτσμό χα: τη; χ.αταίολή τω·; εισσαρών. Γ:α χά5ε 
οικονομικέ έτος η ειαρορό χά-όε μέλους στον τροϋτολογισμό εί
ναι ανάλογη ταο; τη σχέση του τάρχε: χατά τη-; έγχριστ του 
τρ ούτε λογισμού του εν λόγω έτους, μεταξύ του αρ:·5μού των 
ψήςων του 5:α·υέτε: χα: του συντλιχού αρι-υμού των ότοω; 
όλων τοχ; μελών.

Τα άο-Spa 28 έω; χα; 45 αναρέροντα: στη ρύνμιση των 
εξαγωγών χαι εισαγωγών του χζρέ. Ειδικότερα το άρ·3ρο 45 
αναρέρετα: στ:; εισαγωγές χαρέ ζτό χώσες μη μέλη του Διε- 
-υνού; Οργανισμού Κασέ για τ:ς οτο-ίε; έχει τε-ύεί τοσοτιχός 
σίριορισμός.

Το άονλοο 43 αναρέοεται στα τιττοτοιητιχά καταγωγής χα: 
τους άλλους τόσους τιττοτοιητυχών. Λεττομερής ανάλυση 
για τα τιστοτοιητιχά καταγωγή; χα: τους χανόνες ελέγχου 
αυτών γίνεται στο*; Κανονισμό του Συμβουλίου ττ; ΕΟΚ αρι·3. 
3761/83 Π-aoi εραρμογής του συστήματος των τσσοτο:ητι- 
χών χαταγωγής του τροβλέτετχ: στη Δ:ε-3·*;ή Συμρωνία του 
Καρέ του 1983 ότα; ισχύουν ο: τοσοττώσε:;. ο οτιίο; εξεσό-υτ 
via την εραρμογή του άρ-υρου 43 χα: σημοστευνηχε στη; Ερη- 
μεσίτα των Εύυσωταϊχών Κοινοτήτων ασι-3. L3;9/31/31.12. 
1983.

Η Λ:ε·3νης Συμρωνία του 1983 του Καρά ισχύει ατό ίης 
Οχτωόρ-ίου 1983 χα για μία τεσίοσο εξ ετών (άρώσο 6S' 
μέχρι 30.9.89 ερόσον όεν ταρατα-υεί ή λήξε: τ, ισχύς της.

θέτσ/τας υτόόη σας τα τιο τά;ω εεσηγούμε*5α την έγχριττ, 
του σχείίου νόμου του υτοίαλο^ιε.
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