
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «κύρωση της 6ης Διεθνούς Συμφωνίας 
Κασσιτέρου».

Προς ιη Βονλ.ή των Ελλήνων

Η 6η Διεθνής Συμφωνία Κασσιτέρου καταρτίστηκε στην 
Γενεύη στις 28 Ιουνίου 1981 μετά από συνεχείς διαπρα
γματεύσεις που άρχισαν τον Απρίλιο του 1980.

Η ανωτέρω Συμφωνία άρχισε να ισχύει προσωρινά την 
1η Ιουλίου 1982 σαν αποτέλεσμα απόφασης που λήφθηκε 
σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας των 
Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη στις 10, 11 και 23 Ιουνίου 
1981, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 55 της Συμφωνίας.

Η Ελλάδα υπέγραψε στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών 
τη Συμφωνία αυτή στις 30 Απριλίου 1982 σύμφωνα με 
το άρθρο 51 και ταυτόχρονα κατέθεσε δήλωση προσωρινής 
εφαρμογής (νομικός τρόπος για ξεπέρασμα δυσκολιών καθυ
στέρησης επικύρωσης) υπό τον όρο να καταθέσει τα όργανα 
επικύρωσης σε μεταγενέστερο στάδιο (άρθρο 53).

Η ανωτέρω διαδικασία (προσωρινή εφαρμογή), που 
προβλέπεται στις διατάξεις της Συμφωνίας, ακολουθήθηκε 
και από τα λοιπά κράτη-μέλη της ΕΟΚ (με εξαίρεση τη 
Γαλλία η οποία έκανε απευθείας κύρωση) καθώς και από 
άλλες χώρες-μέλη της Συμφιυνίας. ; . !

Η διάρκεια της Συμφωνίας ορίζεται πενταετής (άρθρο 
59) με δυνατότητα παράτασης για περίοδο που δεν θα 
υπερβαίνει συνολικά τα δύο έτη, ύστερα από απόφαση του 
Συμβουλίου με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου 
των ψήφων όλων των Παραγωγικών και όλων των Κατανα
λωτικών χωρών.

Οι κυριώτεροι σκοποί της Συμφωνίας είναι :
— Να εξασφαλίσει το συντονισμό μεταξύ παγκόσμιας 

παραγουγής και κατανάλωσης κασσίτερου και να ελαφρύνει 
σοβαρές δυσκολίες, που προκύπτουν από πλεόνασμα ή έλ
λειψη κασσίτερου, σήμερα ή στο μέλλον. V ,

— να εμποδίσει υπερβολικές διακυμάνσεις στην τιμή του 
κασσίτερου και. στα έσοδα από την εξαγωγή κασσίτερου.

— να προβαίνει σε ρυθμίσεις που θα βοηθήσουν στην 
αύξηση των εσόδων από εξαγωγή κασσίτερου, ιδιαίτερα 
των αναπτυσσομένων χωρών, ώστε να χορηγήσει στις χώρες 
αυτές τα μέσα για επιταχυνόμενη οικονομική ανάπτυξη 
και κοινωνική εξέλιξη, ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνει υπόψη 
τα συμφέροντα των καταναλωτών.

— να εξασφαλίσει συνθήκες που θα βοηθήσουν να επι
τευχθεί δυναμικός και επιταχυνόμενος ρυθμός παραγωγής 
κασσίτερου με ικανοποιητική ανταμοιβή των παραγωγών, 
η οποία θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί ικανοποιητικός εφο
διασμός σε τιμές συμφέρουσες για τους καταναλωτές και, 
μακροπρόθεσμα, ισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατα
νάλωσης.

— να εμποδίσει εκτεταμένη ανεργία ή υποαπασχόληση 
και άλλες σοβαρές δυσκολίες που μπορούν να προκόψουν 
από ανισότητα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης 
κασσίτερου.

— να βελτιώσει ακόμα πιο πολύ τη διάδοση της χρήσης 
κασσίτερου και την επεξεργασία του κασσίτερου μέσα στην 
ίδια χώρα, ιδιαίτερα προκειμένου για αναπτυσσόμενες παρα
γωγικές χώρες.

Τα κυρ'.ώτερα στοιχεία της συμφωνίας αυτής είναι :
— ένα βασικό ρυθμιστικό απόθεμα 30.000 τόννων μεταλ

λικού κασσίτερου κατ’ ανώτατο όριο, χρηματοδοτούμενο 
από συνεισφορές κυβερνήσεων και ένα συμπληρωματικό 
απόθεμα 20.000 τόννων μεταλλικού κασσίτερου χρηματοδο
τούμενο από δανεισμό, υπό την εγγύηση ενεχυρογράφων 
αποθέματος και. αν υπάρχει ανάγκη από κυβερνητικές 
εγγυήσεις ή κυβερνητικές δεσμεύσεις.

— κατανομή της οικονομικής επιβάρυνσης του ρυθμιστικού 
αποθέματος σε ίσα μέρη μεταξύ των μελών παραγωγής και 
μελών κατανάλωσης, ανάλογα με το ποσοστό παραγωγής 
και κατανάλωσης του καθενός (Ελλάς ποσοστό κατα
νάλωσης 0,23%).

— κατανομή της οικονομικής επιβάρυνσης του διοικητι
κού προϋπολογισμού σε ίσα μέρη μεταξύ των παραγωγικών 
και καταναλωτικιυν μελών, ανάλογα με τον αριθμό ψήφων 
του καθενός (Ελλάς ψήφοι 10).

— εφαρμογή ελέγχου εξαγωγών.' .·· ; .
— διαβουλεύσεις μετά από αίτηση ενός μέλους, για τους

παράγοντες που ασκούν άμεση επίδραση στην προσφορά 
και ζήτηση κασσίτερου. ......
V:— δυνατότητα προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας από 
κά-3ε κυβέρνηση. . .. .

Θέτοντας υπόψη σας τα πιο πάνω εισηγούμεθα την έγκριση 
του σχεδίου νόμου που υποβάλλουμε, ι.. :
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Κύρωση 6ης Διεθνούς Συμφωνίας Κασσίτερου.

Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 

παράγρ. 1 του Συντάγματος η 6η Διεθνής Συμφωνία Κασ
σίτερου που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 26 Ιουνίου 1981 
και της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Αγγλική 
γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής :


