
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΟΕΣΗ

Στο Σχέδιο Νόμου γ·.α τη νομοθετική κύρωση της Συμφω
νίας για την τροποποίηση των άρθρων 2 και 3 και την 
κατάργηση του άρθρου 9 της Μακροπρόθεσμης Συμφωνία: 
οικονομικής. ίιομηχανικής και τεχνικής συ/εσγασ.ας με
ταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας
1.4-ύήνπ 15.4.1982;.

ΙΙρος ιη Βονλή ιων Ελα ήναιν

1. Στις 29.3.1970 υπογράφτηκα στην Λθήνζ. μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρα
τίας της Ρουμανίας. Μακροπρόθεσμη Συμφωνία για την 
οικονομική, βιομηχανική και τεχνική συνεργασία των 
Ονο χωρο’>ν.

2. Δυνάμει της προσχώρησης τη; Ελλάδας στις Ευρω
παϊκές Κοινότητες από 1.1.1981. καθίστατο αναγκαία η 
τροποποίηση της Συμφωνίας αυτής ως προς τα άρθρα '2, 
3 και 9 τα οποία είχαν ως εξής :

Άρθρο 2.
«Τα δύο Μέρη εφαρμόζουν εις τας αμοιβαίας των σχέ

σεις την μεταχείρησιν του μάλλον ευνοουμένου κράτους, 
εις θέματα της οικονομικής, βιομη/Χ/ΐκής και τεχνικής συ
νεργασίας, σύμφωνο;ς προς τους όρους συμμετοχής εκάστης 
εις την Γενικήν Συμφωνίαν επί των Τελωνειακών Δασμών 
και του Εμπορίου, μη παρακωλυόμενων των μεταξύ των 
διατάξεων των αφορωσών το διμερές εμπόριο·/».

Άρθρο 3.
«Λαμβανομένου υπ’ όψιν του ενδιαφέροντος των όπως 

αναπτύξουν την βιομηχανικήν, και τεχνικήν συνεργασίαν με
ταξύ επιχειρήσεων, οργανισμών και εξειδικευμένων ιδρυμά
των των δύο χωρών, τα δύο Μέρη θα απόσχουν να επιβάλ
λουν ποσοτικούς περιορισμούς επί των προϊόντων τωνπροο- 
ριζομένων διά σχέδια συνεργασίας ή επί προϊόντων άτινα 
προκύπτουν εκ τοιαύτης συνεργασίας και θα. διευκολύνουν 
κατά περίπτωσιν, διά τα ίδια προϊόντα, την απαλλαγήν 
αμοιβαίος εκ των τελωνειακών δασμών, συμφώνως προς 
τους σχετικούς κανονισμούς των».

Άρθρσ 9.
Η πληρωμή των εμπορευμάτων και υπηρεσιών η ηρο- 

κύπτουσα εκ της εφαρμογής της πχρούσης Συμφωνίας θα 
πρχγμχτοποιήτχι συμφώνως προς τας διατάξεις της Συμ
φωνίες; Πληρωμών της ισχυούστς κατά τον χρόνο εκτπλ,έ- 
σεως της πληρωμής.

3. Το Νοέμβρη του 19S0, η ελληνική Πλαυρά υπέβαλα 
στη ρουμανική Μνημόνιο με τις απόψεις της για την τρο
ποποίηση της Συμφωνίας του 1976 και το Μάη του 1981 
ακολούθησαν διμερείς διαπραγματεύσεις στην Αθήνα. Τε
λικά, στις 15.4.1982, η ελληνική Πλαυρά με Ρηματική 
Διακοίνωση προς τη ρουμανική πρότεινε :

I. Την τροποποίηση του άρθρου 2 ως εξής :
«Τα δύο Μέρη εφαρμόζουν στο; αμοιβαίες τους σχέσεις 

σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν 
στις χώρες τους, τη μεταχείρηση του πλέον ευνοουμένου 
κράτους σε θέματα οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνι
κής συνεργασίας».

II. Την τροποποίηση του άρθρου 3 ως εξής :
«Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον τους για την ανά

πτυξη της τεχνικής και βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ

επιχειρήσεων, ιργανισιιών και ειδικευμένων φορέων των 
δύο χωρών, τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την εκτέλεση 
σχεδίων συνεργασίας ή αυτών που προκύπτουν και θα 
διευκολύνουν ττ διεύρυνση των δυνατοτήτων μεταςύ των 
δύο Μερών για την ανάπτυξη τη; παραγωγής σε συνεργασία».

III. Την κατάργηση του άρθρου 9.
4. Στην ίδια Ρηματική Διακοίνωση, η ελληνική πλευρά 

πρότεινε στη ρουμανική ότι αι οι παραπάνω διατάξεις έχουν 
τη συγκατάθεσή της, τότε η Ρηματική αυτή ελληνική 
Διακοίνωση και η καταφατική ρουμανική απάντηση να 
θεωρηθούν ότι αποτελούν μία Συμφωνία που θα αποτελέσει 
αναπόσπαστο μέρος της Μακροπρόθεσμης Συμφωνία; της 
29.3.1976 και θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία 
της τελευταίας κοινοποίησης, μ: την οποία επιβεβαιώνεται 
η ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβ/.έποντα·. από 
τη νομοθεσία της αντίστοιχη; πλευράς για την έναρξη της 
ισχύς των διεθνών Συμφωνιών.

5. Στις 15.6.19S2, η ρουμανική Πλευρά, με δική της 
Ρηματική Διακοίνωση, γνωστοποίησε στην ελληνική ότι 
γίνονται δεκτές οι προτάσεις της και ότι κατά συνέπεια 
συμφωνεί πως οι δύο Ρηματικές Διακοινώσεις αποτελούν 
τη Συμφωνία μεταξύ των δύο Πλευρών για την τροποποίηση 
της ελλ.ηνο—ρουμανικής Μακροπρόθεσμης Συμφωνίας, οικο
νομικής, βιομηχανικής και τεχνικής συνεργασίας της 29.3.76.

6. Η τροποποιητική αυτή Συμφωνία, καθιστά την ελλ.ηνο- 
ρουμανική Μακροπρόθεσμη Συμφωνία οικονομικής, βιο
μηχανικής και τεχνικής συνεργασίας της 29.3.1976, σύμ
φωνη με τις προϋποθέσεις προσχώρησης της χώρας μας στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και κατά συνέπεια, εισηγούμεθα 
την έγκριση του υποβυιλλόμενου Σχεδίου Νόμου.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 1933
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Κύρωση Συμφωνίας για την τροποποίηση των άρύ-ρων 2 αχ* 

3 χατ τη κατάργηση του α;·3;ου 9 της μακροπρόθεσμης 
συμφωνίας οικονομικής. ί:ομηχανικής χαι τεχνικής συνερ
γασίας μεταςύ της Ελ.λ.ηνιχής Δημοκρατίας χαι της Σό

ι σ.αλιττιχής Δημοκρατίας της Ρουμανίας.

Άϊ-S-pc Πρώτο.
Κυρώνεται χαι έχει την ισχύ του ορίζει το άρόρο 28 παρ. 

1 του Συντάγματος η Συμφωνία για τη/ τροποποίηση των 
ήΆρων 2 χαι 3 και τη/ χατάργητη του ά;-5ρου 9 της μχ- 

.χροπρό-Δισμης συμφωνίας οικονομικής. βιομηχανικής χαι τε- 
υχνικτ; συνεργασίας μεταςύ τη; Ελληνική; Δηαεχρατϊα; χα: 
της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τη; Ρουμανίας (Αδήνα 29 
Μάρτη 1976) σου συνάφ-ύηκ: ττη/ A-Sήνα μι την ανταλλα- 
,γή των ?ύο ρηματτ/.ών ϊιτχοινώσεων στες 15 .Απριλίου 1982, 
-της οσοίας το κείμενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα 
και σι μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:


