ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
-γίίεο νόμον «έΚόρωση της Σννόήχης γ:2 τη Ji goερηση τον ΒζτελεΤον ττ,; Ijrravta; xa: -της Πορτογ*ής Δημοχρστίας ττντν Ενρωχαιχτ, Τένχονβμεήίί^ Κοτνότϊ χΐ! τη* Εορε^ζ2!χή
Κοενότητο
ΑτοαΓχτ>ς
fy/igζς». Η χαρζχάνω Σνν-ί>τρ·.τ,. στο άρψρο 2 είάο-.ο 2.
:>fewer ε: xa: —·,ν τ;ς itaiar.zitK χστάΨ-εσης to><_ εηζφω·/ Προσχώρησης των ίνο Κρζτών ττη. ίνν; fcra: y. r,
,:νότητ2 Ά«τ&ρζχα χ·3:’ Χάλνίσ (οχω; ζντές ρρι^οντζ^
άρόρο 98 της Ιϊρντεχής της ΣννΨήχης Ί. ν.ζτά την
•τόρζση τον Συμόο^λίον της -Μης Ιούνιον 1985 γ·2 την
ροσχώρηοη τον Βζσ’.λ-είον της Ιβχζν'ρς. Χ2. της ΙΙ,οργαλιχής^.Δτιν.ι^ζτ’.ας
στη.
Ενρεο-χνέν.ή -Κο:·/στήτ?
, νύ-paxa χζ:'Χάλνίχ. *
—
- *■

Β2τιλε:ον της Ιτχανίζς xa: της II ορτογχλιχής Δηεοχρντ·2ς ττη/ Εορωχτϊχή Κοίνότηττ 'A>v0pasx3 xa: Χάλνόα.
-1 η/ axoc τττ τον Σνμόουλίον των ΙΣρωχαϊχών Κοινο
τήτων της 11ης Ιοννίον 1985 η a την Προσ/ώρητη τον
Η·3τ:/.είθν της Ιτχζνίτς xa: ττ,ς 11 ορτογαν.ιχής Δημοχρϊ
τ:3ς ττην Ενρωχτική (>·χονομ.τκή Κο'.νότηττ xa: την ΕνοωΧ2:ν.τ Κο;νότητ2 Ατομικής ίν/έργε:ap.
Γη τν·/ν>ήχ.η. μεταξύ των Λ εν, a Κρατών — Μελών των
Κνρωχ3!χών Κοινοτήτων xa: τον ΙΠτ-.λίίον ττ,ς laxr/ia;
xa: της Π ορτογ2λιχήρ Δημοηορατίτς
a την Π ροτγώρητη τον Βατ-.λείον ττ,ς ΙτχοτνΗς xa: ττ,ς Πο?τογα7.ιν.ής Δημοχρττίας ττην Ε-νρεοχτϊχτ, (>.χονομ:χή Κο:νέτηΤ2 xa: την
Κορωχ7ΐχη Κοινότητ3 Λ τότε:·/.ή; Ενέργε:ις.
Γην Πράξη ·;:ζ τονς όεον; 11.ροχ/ώρησης τον Baτ;λείον ττ,ς Ιτχχ/ia; xa: της Πορτο“3λ:χής Δημοχριτίχς
ν.2: “:a τ:ς 11 ρ'/Τ2ρ/εο*,·ες τι.)·/ Εννλη/.«όν
II τελεντ2:3 χράξτ, εί-/2: ονετ;;είνη ως εξής:

τ;ς J2 Ιούνιον 1985 νζόγρίϊηχΓ. ττη· Λτστζίώνι
Μ zip ττη Πράξεις χον zaopovv ττη·/ Π ροτχωεητη το:
:λείον ττ,ς laxar/ia; χζ: της Π ορτογζλιχήρ :Δηεοχρ2στ:ς Ενρωχζϊοοές Κοινότητες.
Ivvncexpsjsva. ra Σνμόαλλςμενζ Μ-έρη. τήλαοή Τ3 Π ροτοννττ Κράτη Χ3: Τ3 Κράτη—Μέλη της μέ*/ρ: τεορζ
νότητζς. μετζξύ των οχοίων xa: η Ελλά; 2. τνμρωνον.
την Έ/τζξη" tos^Ηζτ-λείον της Ιτχζνίζς -/.a: της Ποραλίοοής Δητμαχρατίζς στ:; Ενρεοχζϊχές Κοινότητες-χζ?
/λεμιιόάνονν va ερζεμώτονν μετρ a γ:a τη fea-Vj;:aia _χμορεογη το>ν ψ-ετπών τονς xa: των οδονομιών τονς ττη^νέτ
τάττζτη τον δημ·.ονργείτ2:.
3: ϊ:ζί»χζσίες γ:τ την Έ'/τζξη τον Βζζ'.λείον της Ηχο
ς Χ2: της Π ορτογτλτ/.ής Δημοχρ ζτίας ττις Ενρεοχζϊχες
;ενότητες στητίχψτιχζν τττ άρ-fepa 98 της 'ίρντεχής Σννιχης της ΕΚ ΑΧ. 237 της Γΐρντιζής Σν/Ψ-ήχης της ΕΠΚ
: 205 της :ϊρνττχής Σν/ψήχης της ERAiE. τον χροόλ-ένν γ>3 τη ϊ'Λατότητζ χάψε Eap ωχζίχον χράτονς va "ηTt: V2 γίνε: μόλος τεοτ/ τννψηχώ·/ ζντών. Ta άρ-Spa ζντζ
ν αρχτχων σννψ-πχώ·/.
σζν
χο:νοτ·.*ό
χετχτημένο.
δεϊύονν xa: τη: Ηλλην,χτ, Ληχαχρζτ-ε. όάτε: τον άρψρον
της Πράξης Πρ-οσ/ώτητή; της ττ:ς Ενρι.>χζ:·ν.ές Κςιτητες της 28ης Slatov 1979.
Πέρα ax0 ττ, νομτχή ζντή ρόΨοεση ο εν είνζ: ίν/2τέν va
τραίλεςύοόν xa; opravuevo: άλλο:, χολ:ττ/.ής ή ο·.χονομ·χής
της χζράγοντες. Ανάμετζ τονς εξζιρετιχά στνζντεχή Ψε; χατέγε: η ενετχντη της οωνής τον Τννρωχ-atxov Αίετο::-2χον Νότον, χον ατοζλώ; δεν if a ζχοόε: τι όάρος της
ωρζς μζς. χαύώς εττττης xa: το άνοτ-εο vt’.ar νέζς ζγοάς χεντντι εχ.2τονεενρ;»ον χζτντνχλίοτών.
ΕξCTO-. όμως. Τ' όχ: χερ:ττότερο τηεζντιχή. ν,χορε: va
βωρηόε: Χ2: η άχεόη. ότ: ν: τη τνμνετο/ή τον Rar:xi:ov
ης Ιτχοτ/ίχς Χ2: της Π 0ρττγ2/.τχής Ληαοχ.Τ2τ:χς χον τγε:χά · χρόστζτι ζχχλλάγτηοεχ/ axe χολνετή τνρχ/ν.χά /.2-όετώτ3. ττη χοτνή χντή xoorxa-fev.a των Evptoxarxivv Kpaών. ζντγνωρ:ζο·/Γ3: ο: χγώνες των λτών τονς γ:3 την τχν2τάττ3τη τω-/ δηχοχρχτεχών ελεν-5ε:·ών xa: ττν :τχν:οοίτπη των ϊηεοχρτχ:χών τονς -5-ττμ.ών.
Αιχό την TtyvtxT, χλενρά. ο: <ιΠράξε:ς γ:τ την Π εοτχώηση τον Βζτελείον της ΙτχτνΗς xa: της Π ορτογτλχ/.ής
ιηχοτχτττίτς
ττ:ς
Ενρωχζηοές
Kor/ότητες.. χερλ/.τν&ά-

rw:

-Μέρο: ΙΙρώτο: Ac-feaa I έως 9: < >: ..Αρ-/ές·> χον ?:ίχονν τ:ς χ/έτε:ς των ίνο νόων Ι\ρττων Μελών με τ:ς Κο:νότητεις. xa: τη/ ζχό μώρσες τονς χροτερ-εογτ ττο χο:νοτ:·/.ό
χεν.τήειέ'/ο.
Mice; Δεύτερο: ·Η>: χεοτζρνο—ες των Σονέτεων..
Τί
τλος I.
\p-fepc 10 έως 28 y.a: χρωτόνκ,λλο I ·ιΔ:2τάξε:ς
~\τ Ta 0ργχ/2». Ο: χύρ·.ες χ/ετ:χές ρν-ό;είτε:ς χροίλέχονν :
—00 -5έτε·ς ενρωόονλεντενν —,τ τονς Ιτχτνονς xa: 24 γ:ν
τον; Π οετογά/Λνς.
- 2 xa: I ·λέ·τε:ς Εχ:τρόχε·ν/ avτίττο-.'/a.
—21 θέτε.:; γ:3 τονς 1 xtr/yj; χα: 12 -;:a τονς Π ορτο-'ά’/.ονς ττη/ < Οχονο·ε:χή v.a: Κο:ν<.>ν:χή Εχττροχή.
— Γ:τ ττ, λήψη 2χοοάσε<.>·/ ττο Σεχεόονλ ο ορίττηχε τν/τελεττής 8 γ:·τ τη/ Irxr/ia xa·. 5 γ:·ζ την Π ocTo-a/.ia. ε·/εό το
όρ:ο γ:·2 ττ, λήψη τχοτζτεων με ε:::χτ. χλι:οψηο:ζ ορίτττιχε
τε ·>8 εχ: τονόλον 70 ψήοεον.
-Τίτ’/.ος ΙΓ. Λρψρa 2·'ι 25. v.a- Πρωτόχολλο 2. «Άλ
λες Προτζρμο-'ές··
!::ζίτερν τη-εχ/τ:ντ τ avapopa στο
xa-Ψεττως των Κοτνάρ:«·>·/ -/τ,τ:ών xa: των χό/.εων Ηεοντν v.a·
Μελί—:τ
— ΑΙέρος Τρίτο: ’ ΛρΨρ α 20- - 27 .. Ο:
Σ 2 " £<·)“/ ΟέΓ’·'7Τ'/<ον *»

! 1 ροταρμογες τ<·>·-

—Μέρος Τέτζρτο : «Ta μ£Τ303τ:χά μέττ 3·>
:χτάξε:ς γ:3 Τ3 Οργ7·/3". Ap-fepa 28 - 29.

Τίτλος I

- Τίτλος ΤΙ «Τa μ:τ703τ:ν,3 μετρ a χο^ apopvjv την Ιτχ3via·*.
—Ι\εο. 1. 1L ελενΨερη 7.νχλοοορ·2 των εν.χορεν;εάτων.
Α ρψρ a 30 ί«-)ς 54 v.a: ΓΙ ρωτόχο/.λ3 5. G. 7. 8. 9. 10. J 1.
Ta χνρ:ώτεχ2 ηαρνν.τηρrrrvv.a τε·>ν ;εετρ<·)·/ ζντών rwofe:ξοντζ: ΤΤ3 εξής:
— Στη ΒΙΟΜΠΧΑΧΙΑ. χροόλέχετε: εχτχετης ;εετ3'3τ:χή χερίοτος ;εέ/ρ: τη/ χ: χηεζτοτο-ηττ της τελωνειτν.ής ενω
^τ,ίT\ara τη τιάρχειά ττ,ς. ο: 07τ;εθ: εχ: των avoa/./.a-ών των
τημερ:νών ΚρχτεόνΜελεjv με τη/ Ιτχχ/ίι. ψa αε:εό·/ο·/τ3: ττζ.::χ/.ά τέμρεο·/7 με χζτά χερίχτωτη ηοονο::ν-:άε·ε7Τ7 Η Iτχτνίa Ψ; χροττρ-εόξε: ν.7τάλλτλ3 τον; taxaov; ττ,ς ένζντ:
τρίτων εχάνεο ττο Κοτνό Εξωτερ:χψ Λττν.ολόγ’.ο.

—Τη γνώτεη της ίνζττρστης ττς 31ης Μ aiov 1985 χ/ε:χά *με τ:ς
a:τητε:ς Π ροτνώτητης τον Βζτ:λε:ον της
rxaviar xa: ττ,ς Π ορτογζλτχής Δττεοχρζτϊζς ττ:ς Ενρωζΐχίς Κοτνότητες.

Σύντομες μετ7Τ3τ:ν.ές χερίοτο: χροό/.έχο·/Τ7: xa: -;:a τονς
•μη —ίχτμολοητχονς τε/.ε-τ/εraxcvς τρτγμονς.
Π ροόλεχετι:
εχίσης τ, ττζί'.ζχή χροτζραο-η ·εέτρε·>ν εξη-ίχ/ττ,ς χροόλημ3τηοών χλάδ<·>ν. χρος τ:ς χροτχάΨε:ες χον έγ:ν*ν v.a: -:νο·/τ7:
τε ίΙ\ο:νοτ:χό εχίχεϊο Η-.ίηρονρηία).

—Τη/ 2χττ3ττη τον Σνμόονλί&ν των ΒνρωΧ3Γχών Κοινο
τήτων της 11τς Ιοννίον 1985 γ:3 τη/ χροτ-/ώρητη τον

Στη/ ΕΜΠΟΓΙΚΤ1 ΠΠΛΤΤΤΚΙΙ .χχολο^είττ· οντ:7ττν.ά ρν-ήελε ανάλογος με εν.είνο της τελεο/ε· τν.ής ένωσης.

__ κ*«. 2 uH Ελεύόίρη Κυχλαφορία των προσώπων. των
υπηρεσιών. χοκ των χχφαλαάων» Αφόρα 55 «ως 66.
Το σημαντ ιχώτχφο όέμα στο τομ*α αυτό αφόρα την εΑχύόεφη
χυχλοφορια των Iστάνών εργαζομένων στα Κράτη των Δεχα.
via τη* οποία χαόοφίζετα* επταετής μί.ταέ*ατ-.χή περίοδος.
Π-ap' όλα αυτά, η Ιαινοντα. όα «ytt τ^ρόσόαση στο Κοινωνιχο
Ί αμετο αμέσως μετά την Έντβξτ,.
—Κεφ. 3 «Γεωργίοπ».

Αφόρα 67 έως 153.

Για τα ισταντχά πφοϊσντα τροίλέπεται επταετής μεταόατιχή περίοδος στην «λβιοψηφία τους, χαι δεχαετης γ»α τις φυτιχές λιπαρές ασ»ς χαι τα νωπά οπ-ωρολογα-ντεα. οι &ίο φαοεις. 'Karra τη δβάρπβια της 4>' φάσης όα /αυταφγησιι ένας
«σμιΑΛ-τρωματιχός μηχανισμός ανταλλαγών» για aaopirpr;
υπερκορεσμού της Κοινοτιχής ή της Ιστανιχής αγοράς at ορι
σμένα προϊόντα, χ»ι τοοράως τα οπωρολιαχανιχά ·χπό ισταναχης
πλευράς χ» τα σιτηρά, τα χοβρεια χαι όοδινά χρέοττα χαι τα
γαλφηοτομκχά αααό Κοινοτησής.
—Κεφ. 4. «Αλιεία» Αρόρ. 164 «ως 176 χαχ Πρωτόχολ.
λο 4.
Ισχύουν επταετείς μεταδοτικές ·»ιιρίο>οι ως προς την οργά
νωση των αγορών για τα περισσότερα είδη. δεχαετείς όμως
για τοτιοευαίσόηττα, κυρίως τις σαρίέλλες. 'Οσον αφορά στην
πράσόαση “α Κοινοτηοά νβρξ. προδλόπεται «να σύστημα τροσιαρμβγής των ιάλιιευτηοών στόλων χαι μεό>όδων της Ιοταν»ας
στα Κοινοτικά δεδομένα, το αχβίο όα δ»αρχ.έσει σ όλη τη με
ταδοτική πφρίόδο, μα την επιφύλαξη ενδαχεμινων τροποποιή
σεων τον όα ετφέρειι το Συμόσύλυο σε επανεξέυιχτη του χαόεστώτος αυτού. επτά χρόνια μετά την Έ/νταςη. Επίσης δημΚΜργήότροε πρόγφοφιμια 6οή&β»ας για τους ταραγωγιός χοναεφόών σαρδέλας της Κοινότητας των Δέχα. ώστε να 3νη·
πεξέλόοεν στη νέα χατάσταση.
Τέλος, η μβταδατιοιή περίοδος για την πρόσόαση στο λεγό
μενο «IRISH BOX» ορίστηχιε στα δέχα χρόνια.
—Κεφ. 5 -«Εμπορικές σχέσεις» Άρ-&ρα 177 έως 183
—Κεφ. 6 «Δημασιονομ-ιχές διατάξεις» Άρόιρα 184 έως
188.
'Οσον αφορά στη συμμετοχή των νέων Κρατών - Μελών
στους Ίδιους Πόρους της Κοινότητας, όα ισχΰσει χαόεστώς
ανάλογο με εκείνο του ίσχυαε για την Ελλάδα. Για μία πε
ρίοδο εξ: ετών ύα λειτουργήσει μηχανισμός ατόδοσης των
συνεισφορών ατό το ΦΠΑ του όσ οφείλονται ατό την ϊστανία στη Κοινότητα.
—Τίτλος ΙΠ «Τα μεταόατιχά μέτρα του αφορούν τη Πορ
τογαλία».
—Κεφ. 1 «Η ελειϊ&ορη χυχλοφορία των tμτορευμάτων».
Άφόφα 189 έως 214 χαι Πρωτάχολλα 15. 16. 17, 18,
19, 20. 21. Οι σχεττχές ρυόμίσεις είναι ανάλογες με εχώνες
του ορίζοντα: γ.α την Ιστανία.
—Κεφ. 2. «Οι Εργαζόμενοι» 'Αφόρα 215 έως 232. Κα“
εδω υπάρχει αναλογία με τις διατάζεις για την Ισπανία.
—Κεφ. «Γεωργία» Άρόρα 233 έως 345 χαι Πρωτόχολλα 24—25.
Οι χύφιες ρυόμάσεις του Κεφαλαίου αυτού χροδλέτουν δεχαετη μεταδα-ττχή τεφίοδο σ« δύο φάσεις για τα τερισσότερα
σγροτιχά. μ· ορισμένες εξαιρέσεις όχου προέλώπΓται ετταετης μεταβατική περίοδος χλασιχής μορφής. Κατά τη τρώτη
δεχαετία από την Ένταξη η Πορτογαλία όα λάόει ατό —
EEOGA ίσήόεια 760 MEGUS για την ανάπτυξη των αγροτιχών δομών της.
-j-Keo. 4. «Αλισία» Άρόιρα 346 έως 363. Οι διατάζεις
αντίς ετνα; ανάλογες «χείνων των ορόφων 154—176.
Κεφ. 5. «Εζωτβριχές σχέσεις» Άρόρα 364 ίως 370
*α: Π ρίοτόχοελο. Και τάλι οι σχεττχές ρυόμίσεις αναλογούν
με (χεινες του αντίστοιχου Κεφαλαίου για την Ιστανία.

—Κεφ. 6. -κΔτμοσιονομεχες σχέσεες» Άρόρα 371 έως 375.
Γταρχει αναλογία με τα άρόφα του αφεφουν στην συμμε
τοχή της Ισπανίας στους Ίδιους Πόρους της Κοινότητας.
ΛαμΑάνσντας όμως υτόώη την αρχετα ασόενεστερη οιχονοα χη όέση της ΠορτογαΑ.ιας ατοφοωτατηχε. η τελευταία, ετι
πενταετία μετά την ' Βντσζη, να μη συνεισφέρε* στον Kotvoτιχό τροΰτολογισμό ούτε δασμούς, ούτε αντισταόμεστιχές ει
σφορές ατό τα αγροτιχά. βα λάόει ετίσης εξαετές δάνειο 700
MECUS συνολτχά σαν δόήόεια για τον ισοσχελισμό των τληρωμών.
—Κεφ. 7. «Άλλες Διατάζεις» σχετιχά με ταιρεχχλίσεις
υπέρ των Αζιορών χαι της Μαδέρας. Άρόρα 376—377.
—Τίτλος TV «Άλλες Διατάξεις» που χαλύττουν χυρίως
ενδβχόμενες προσωρινές ταρεαχλίσεις ατό τις παραπάνω ρυθ
μίσεις σε εξαιρετιχές περιστάσεις. 'Αφόρα 378—386.
—Μέρος Π έμττσ: «Διατάζεις για την εφαρμογή της πσρούσας Πράξης») Άρόρσ 380 έως 403.
Στη Πράξη για τους όρους προσχώρησης του Βασιλείου
της Ισπανίας χαι της Πορτογαλίας χαι για τις Πφοσαιμογές των Συνό-ηχών» επισυνάπτονται Π αραρτήματα. Π ρωτόχολλα (Βλ. παραπάνω) χαι Κοινές Δηλώσεις για επί α«ρους συγχεχριμένα ζητήματα.
ΟΙ ΠΡΑΖΕΓΣ ΉΡΟΣΙΧΟΡΗΣΗΣ ΤΟΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΡΩΠΑΊΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΖΗΤΗΜΆΤΩΝ ΕΓΔΙΚΟΓ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Εδιχώτερα για την Ελλάδα, πρέπει να σημειωόεί ότι ο
διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση σννδέόηχαν χαι με την
επιτυχημένη, για τη χώρα μας. επίλυση του προδλήμπττος των
Μεσογειαχών Ολοχληρωαένων Π ρογραμμάτων. που είχαν προτΟόεί από την Ευρωταϊχή Επιτροπή αχριόώς για την αντι(εετώπιση των επιπτώσεων της Ένταξης στους Μεσογειαχούς Εταίρους της Κοινότητας των Δέχα.
Αντιμετωπίζοντας τη δυστροπία ορισμένων Κρατών Με
λών. η ίΕλληνιχή πλευρά αναγχάστηχε να υιοόετήσε: οχληρή
στείση. όέτοντας υπό επιφύλαξη την τελιχή της συγχατάόεση
για τη Διεύρυνση.
0 χειρισμός αυτός σημείωσε επιτυχία, χαι. αν χαι αρχετα
οχληρός, δεν υπήρξε ούτε ασννήόιστος, ούτε χειρότερος ατό
την ταχτιχή χ’άόε Κράτους - Μέλους τσυ οποίου όίγονται σοίαρά συμφέροντα.
Κατά τη διάρχεια εξάλλου των συζητήσεων, έγινε φανερέ
ότι ήταν αναγχαίσ η προσαρμογή του χαόεστώπος του ίτέτει
την παραγωγή χαι δεσχίνηση διαφόρων ειδών, είτε Ιστανιχής
χαι Π ορτογαλιχής είτε Κοινοτιχής προέλευσης, με ενδιαφιρον για την Ελληνιχή Οιχονομία. Στα σημεία αυτά ετιτεύχότριαν ρυόμίσεις που ικανοποιούν τα Ελληγιχά συμφέροντα,
μετά από εξαιρετιχά σχληφή διαπραγμάτευση. Συγχεχρμιενα:
— Για το ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο! «Βόρειοι Εταίροι» χυρίως εί
χαν ζητήσει να οριστούν ευόύς με την Ένταξη των δύο Υπο
ψηφίων. «χατώφλια εγγύησης» για το ελαιόλαδο χαι χωρίς
νσ χρειαστεί διαπίστωση της παρουσίας πλεονασμάτων. Επιτεύχόηχε να μετατεόεί οποιαδήποτε συζήτηση για «χατωφΛία
εγγύιρης» μετά την Ένταξη, με την παρουσία δηλαδη τεσ
σάρων ελαιοταραγωγιχών χωρών, χαι μόνον αν διαπιστωόουν
πλεονάσματα. (Άρόρ. 92 έως 97 Συνόήχης Προσχώρησης
χαι Κοινή Δήλωση για το ελαιόλαδο). ΑΛλά χαι από την
άλλη πλευρά, δηλαδή της Ιστανιχής χαι Π ορτογαλιχής πα
ραγωγής «λαίων προστατεϋόηχε η Ελληνιχή παραγωγή, χαόώς ορίστηχε δεχαετής μεταόατιχή περίοδος για τα εΑαια
αυτά. (Άρ. 92 χαι 243 Π ράξης Π ροσχώρησης).

— Για τα ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΉ., Ο: Ιβχηνοί είχαν ζητήσει
να μηγ ελεγχεται η ροή τσος χρος τις Κοτοοττιχές αγορές με
τά την χρώση, τετραετή, ράση ττ,ς it·*.αετούς μεταδατιχτ,ς
αεριόδου. Αντί γι’ αοτό, χατορόώύηχε να ι/χαχ-ίΐούν όλα τα
ισχανιχά εσχεριίοειάή σε «συμχληρωςιατιχό μηχανισμό ανταλ
λαγών» έτσι ώστε να ενεργοχοιούνται μηχανισμοί ελέγχο-.) ττ,ς
ροής τοι>ς χρος τις Κοινοτιχές αγορές μόλες αυτή τλ,ησιάσει
ορισμένα εχίχεόα (Άρ·δρ. 81 έως 84. Πράξης Προσχώρη
σης).
— Γεα τον ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟ Πορτογαλίας. αντί της
άμεσης αχελε>όέρωσης των εισαγωγών του χροιάντος στην
Κοινοτιχή αγορά, όχως ζητούσαν οι Πορτογάλοι, χα-όορίστη
χε χενταετής μετχίατιχή χερίοίος
(Αρίρ. 243 Πράξης
Προσχώρησης).
— Για την ΑΛΙΕΙΑ. Η μαχρά μεταίατιχή χερίοίος χοο
χροόλχχεται για τις σαρϊέλλες χροστατεόε·: εχαρχώς τους 'Ελ

ληνες (χαι άλλοος Κοινοτιχοός) χαραγωγούς. (Άρ-ύρ. 169
—170 Π. Προσχώρησης, ετίσης 173 χαι 358—360). Εχιχλέσ» χροόλέχετα: ειίιχή ίοήάεια χρος
τους παραγωγούς
χοναερόών σαρόέλλας της σημερινής Κοινότητας των Δέχα,
ύήοός 10 Μ ECUS ώστε να χατορόώσοον να αντιμετωπίσουν
ει^ρέστερα τη μετά την 'Ενταξη κατάσταση (Apt-S. 171
χαι 358 Π. Προτχώρησης).
Για τιχκ; ταραττάνω λόγους εισηγούμαστε την ιύήριση -ασσά
τη Βοιιλή του οχοόαλλόμενοο σχείίευ νόμου.
Αύηνα. 26 Σεχτεμόρ ίου 1985
Οι Τπου ργοί
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