
Στο σνέδιο νόμου «Κύρωση Πρωτοκόλλων : 1. της δεύτερης 
Σύμβασης ΛΚΕ-ΕΟΚ και 2. 'της Συμφωνίας μεταξύ 
Κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα 
και Χάλυβα και των Κρατών ΑΚΕ, που υπογράφτηκαν 
συνέπεια της προσχώρησης της Ελληνικής Δημοκρατίας 
στην Κοινότητα»

Ποος τη Βουλή των Ελλήνων

Στις 8 Οκτωβρίου 1981 υπογράφτηκαν στις Βρυξέλλες 
συνέπεια της προσχούρησης της Ελληνικής Δημοκρατίας 
στην Κοινότητα, δύο Πρωτόκολλα που αφορούν το πρώτο 
στη δεύτερη Σύμβαση ΑΚΕ- ΕΟΚ ( η οποία χαρακτηρί
ζεται ως ΛΟΜΕ 2) και το δεύτερο στη Συμφωνία μετις ΰ 
των Κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρα
κα και Χάλυβα και των Κρατών ΑΚΕ.

1. Με το πρώτο Πρωτόκολλο, η Χώρα μας με την προσχώ
ρησή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να καταργήσει προοδευτικά τους εισαγωγικούς 
δασμούς που εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των 
Κρατών ΑΚΕ, σύμφωνα με το προβλεπόμενο από το άρθρο 
3 αυτού, χρονοδιάγραμμα.

Στο Πρωτόκολλο αυτό καθορίζεται ο δασμός βάσεως επί 
του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι διαδοχικές μειώσεις 
και ο οποίος είναι ο δασμός που η χώρα μας εφάρμοζε τη 1 
Ιουλίου 1980 έναντι των Κρατών' ΑΚΕ.”

Για κάθε προϊόν που αναγράφεται στο Παράρτημα I 
ο συντελεστής .βάσεως, βάσει του οποίου θα πραγματοποιούν
ται οι προβλεπόμενες διαδοχικές μειώσεις, είναι ο συντε
λεστής που εφαρμόζεται από τη Χώρα μας, έναντι της 
Κοινότητας των εννέα στις 31 Δεκεμβρίου 1980.

• Με το άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου, η Χώρα μας αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να αναστείλει ή να μειώσει κατά το ίδιο 
ποσοστό τους δασμούς ή φορολογικές επιβαρύνσεις στα 
πεο ιόντα καταγωγής των Κρατών ΑΚΕ αν ήθελε αναστείλει 
ή μειώσει, ταχύτερα από ό,τι προβλέπει το καθορισθέν 
χρονοδιάγραμμα στα εισαγόμενα από την Κοινότητα των 
εννέα προϊόντα. . : -Χ ; .

Για τα προϊόντα που προβλέπονται στο Παράρτημα II 
της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας, οι προβλεπόμενοι ή υπολογιζόμενοι προτιμησια- 
κοί συντελεστές, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου, 
εφαρμόζονται στους δασμούς που πράγματι εισπράττονται 
από τη Χώρα μας έναντι των Τρίτων Χωρών σύμφωνα προς 
το άρθρο 64 της Πράξης προσχώρησης του 1979.

Με τη δεύτερη παρ. του άρθρου 8, η Χώρα μας δεσμεύεται 
με την υποχρέωση να μη υποβάλει τις εισαγωγές προελεύσεως 
των Κρατών ΑΚΕ στην Ελλάδα σε καμιά περίπτωση σε 
δασμούς ευνοϊκότερους απ’ αυτούς που εφαρμόζει για 
προϊόντα προελεύσεως της Κοινότητας των εννέα.

■ Το άρθρο 9 παρέχει στη Χώρα μας το δικαίωμα να υπο
βάλει σε ποσοσττκούς περιορισμούς μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
1985, τα προϊόντα που προβλέπονται στο Παράρτημα II, 
καταγωγής των Κρατών ΑΚΕ. - ·
,-Όσον αφορά τις άδειες εισαγωγής των προϊόντων κα

ταγωγής των Κρατών ΑΚΕ, που αναφέρονται στο Παράρτη
μα II, η Χώρα μας θα εφαρμόσει, σύμφωνα με την παράγρ. 6 
του άρθρου 9 τους ίδιους κανόνες και την ίδια διοικητική 
Πρακτική που εφαρμόζει στις εισαγωγές των προϊόντων 
αυτών καταγωγής της Κοινότητας των εννέα, εκτός τις 
ποσοστώσεις για τα λιπάσματα ορισμένων κλάσεων.

Το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου, υποχρεώνει τη Χώρα μας 
να καταργήσει σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμ
μα τα ποσοστά χρηματικών καταθέσεων και τα πληρωτέα τοις 
μετρητοίς ποσά, που ισχύουν στη Χώρα μας στις-31 Δε
κεμβρίου 1980 σέ ο,τι αφορά τις εισαγωγές -προϊόντων 
καταγωγής των Κρατών ΑΚΕ. ·..;

.- Εάν όμως η Χώρα μας ήθελε μειώσει έναντι της Κοινό
τητας των εννέα, τα παραπάνω ποσά ταχύτερα απ’ ό,τι 
προβλεπεται στο χρονοδιάγραμμα, είναι υποχρεωμένη να 
επεκτείνει την αυτή μείωση και στις εισαγωγές προϊόντων 
καταγωγής των Κρατών ΑΚΕ. . ....

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τέλος το Πρωτόκολλο αυτό, το οποίο βάσει του άρθρου 
13. υπόκειται σε έγκριση των συμβαλλομένων μερών, θα 
αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά 
την ολοκλήρωση των διαδικασιών από τα συμβαλλόμενα μέρη.

II. Με το δεύτερο Πρωτόκολλο : η Χώρα μας καθίσταται 
συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας που υπογράφτηκε στο 
Αομέ στις 31.10.1979 και καθορίζονται οι μεταβατικές 
διατάξει, στην προοδευτική κατάργηση από τη Χώρα μας 
των δασμών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλε- 
πεται στο άρθρο 3 αυτού.

Και στην περίπτωση των προβλεπομένων ατό το Πρω
τόκολλο αυτό, προοδευτικών μειώσεων ο δασμός βάσεως 
είναι ο αυτό: ως και εις το πρώτο Πρωτόκολλο εφαρμοζό
μενος από τη Χώρα μας τοιούτος την 1 Ιουλίου 1980.

Συντελεστής σε βάσει του οποίου πραγματοποιούνται οι 
προοδευτικές μειώσεις είναι επίσης ο αυτός συντελεστής 
που εφαρμόζει η Χώρα μας στις 31 Δεκεμβρίου 1980 ( άρθρο 
5 παρ. 3).

Με το άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου, η Χώρα μας αναλαμβά
νει την υποχρέωση να αναστείλει ή να μειώσει στο ίδιο 
επίπεδο τους δασμούς ή φορολογικές επιβαρύνσεις για τα 
προϊόντα καταγωγής των Κρατούν ΑΚΕ, αν ήθελε ανα- 
στείλει ή μειώσει ταχύτερα απ’ ό,τι προβλέπεται στο χρο
νοδιάγραμμα, τους δασμούς για τα προϊόντα που εισάγει από 
την Κοινότητα των εννέα.

Με το άρθρο. 7 η Χώρα μας υποχρεούται να καταργήσει 
προοδευτικά και σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιά
γραμμα τα ποσοστά χρηματικών καταθέσεων και τα πλη
ρωτέα τοις μετρητοίς ποσά που ισχύουν στη Χώρα μας 
στις 31 Δεκεμβρίου 1980 για τις εισαγωγές, προϊόντων 
καταγωγής των Κρατών ΑΚΕ.

Αν όμως η Χώρα μας μειώσει ταχύτερα απ’ ό,τι προβλέ
πει το χρονοδιάγραμμα τα ως άνω ποσοστά, ή ποσά έναντι 
της Κοινότητας των εννέα, υποχρεούται να επεκτείνει την 
αυτή μείωση στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Κρα
τών ΑΚΕ. . ' ' ■.· ζ

Τέλος, το Πρωτόκολλο αυτό, το οποίο βάσει του άρθρου 
10, υπόκειται σε έγκριση των συμβαλλομένων μερών, θα: 
αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά 
την ολοκλήρωση των διαδικασιών από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Θέτοντες τα παραπάνω υπόψη σας παρακαλούμε όπως το 
σχέδιο νόμου, για τη νομοθετική κύρωση των δύο Πρω-ι 
τοκόλλων, που σας υποβάλουμε, εγκριθεί το ταχύτερο 
δυνατόν από τη Βουλή, λόγω της περιωρισμένης προθεσμίας 
εφαρμογής της Βασικής Συμφωνίας ΛΟΜΕ 2.

Αθήνα, 4 Απριλίου 1984
Οι Τπουργοί ·.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ ' ' ,
Κύρωση Πρωτοκολλούν : 1. - της δεύτερης Σύμβασης ΑΚΕ - 
Ε.Ο.Κ. και 2. - της Συμφωνίας μεταξύ Κρατών- μελών 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και 
των Κρατών ΑΚΕ, που υπογράφτηκαν συνεπεία της 
προσχώρησης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που_ ορίζει το άρθρο. 28. 

παρ. 1 του Συντάγματος τα Πρωτόκολλα : 1. της δεύτερης 
Σύμβασης ΑΚΕ- Ε.Ο.Κ. και 2. της Συμφωνίας «μεταξύ 
των Κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας" Άνθρακα 
και Χάλυβα και των Κρατών ΑΚΕ, που υπογράφτηκαν στις 
Βρυξέλλες στις 8 Οκτωβρίου 1981, συνεπεία της προσχώ
ρησης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα και 
των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική και ’ 
γαλλική γλώσσα έχει ως εξής : :···'·


