
-Έπί τού σχεδίου νόμο» «περί κυρώσεως της άπό 28 Φε-
ίρουαρίόυ 1975 Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως της
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής

Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας περί τών αμοιβαίων τελω
νειακών διευκολύνσεων καί ρυθμίσεως συνζφών θεμάτων».

Ποός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
1. Εις τό πλαίσιο*; τής γενικωτέρας καί εις διεθνή κλι- 

χακζ καταβαλλόμενης προσπάθειας προς καθιερωσιν τελω
νειακών συστημάτων. σκοπούντων εις την διευκολυνσιν ·ής 
διεξαγωγής τών διεθνών εμπορικών ανταλλαγών κα; τής οια- 
κινήσεως προσώπων κα; μεταφορικών μέσων, τημαντικον μορος 
διαδραματίζουν α! διμερείς τελωνειχ/.αί συμφωνία: _ μεταςν 
γειτονικών χωρών, οι’ ών ρυθμίζονται θέματα άφορώντα ε:ς 
την παροχήν άμοιβαίων τελωνειακών διευκολύνσεων. επι τώ 
τέλε; τής προωθήσεως τών μεταξύ τούτων έμπορ;κών. τεχνο
λογικών. τουριστικών κα; πολιτιστικών σχέσεων κα: εσασφα- 
λίσεως πλεονεκτημάτων υπέρ έκατέρας τούτων διά την μεσω 
τών εθνικών αυτών έδαφών διεξ αγωγήν τοϋ διαμετα/.ομιστι- 
κοϋ των εμπορίου.

2. Ή χώρα μας. εν τή έπιθυμία άναπτύξεως τών μετά 
γε:τονικών χωρών οικονομικών σχέσεων καί έξασφαλίσεως 
χερσαίων οδών προσπελάσεως διά τό διαμετακομιστικόν αυ
τής έμπόρρον πρός_τάς κυρίας κατχ/αλωτικάς- αγοράς- τών 
ελληνικών προϊόντων, άποδίδει ίδιάζουσαν σημασίαν εις τήν 
μετά τών ομόρων αυτής χωρών σύναψιν ειδικών τελωνειακών 
συμφωνιών. διευκολυνουσών τάς άνωτερω έριδιωσεις.

3. Έν τώ πλαισίω τής κατά τά ανωτέρω πολιτικής τής 
χώρας, συνήφθη τήν 9ην ’Ιουλίου 19' 4 Συμφωνία μεταξύ 
'Ελλάδος κα: Βουλγαρίας «περί άμοιδα.ών τελωνειακών διευ
κολύνσεων», 3:’ ής έρρυθμίζοντο αί ύπό τάς τότε έπικρατού- 
τας έμπορικάς καί λο:πάς συνθήκας τελωνειακοί σχέσεις 
μεταξύ τών δύο χωρών καί, ής ή ισχύς παρετάθη διά σιω
πηρών ανανεώσεων μέχρι πού έτους 1970’.

Έν οψεε, οΰχ ήττον, τής έν τώ μεταξύ επί εύρυτέρων δά-. 
ιτεών διαμορφώσεως τών μεταξύ τών δύο χωρών οικονομικών 
σχέσεων, έκρίθη ότι έπεδάλλετο ή άνμνέωσις τής άνωτέρω 
συμφωνίας, προς τον σκοπόν δέ τούτον διεξήχθησαν εις πρώ- 
την φάσ:ν κατά Μαίαν 1974 έν ’Αθήνα: ς σχετικά! οια'βσυ- 
λεύσεις. αιτινες, έπαναληφθείσαι έν Σόφια κατά Φεβρουάριον 
1975. άπέληξαμ είς τήν υπογραφήν τής πρός κύρωσιν ύπο- 
δαλλομένης συμφωνίας.

4. Ή νέα οουτη συμφωνία, χωρίς νά άφίσταται, κατά 6ά- 
σ:ν. τού τεχνικού χαρακτήρος τής παλαιάς συμφωνίας, περι- 
εχε;, έν τούτοις, 3:ατάξε:ς άνταποκρινομένας πρός τάς νΰν 
επ'.κρατοόσας συνθήκας τών μεταξύ τών ϊυο χωρών σχέσεων 
καί δημιουργεί τάς άπό τελωνε:ακής άπόψεως αναγκαίας προ
ϋποθέσεις ϊ:ά τήν μελλοντικήν άνάπτυξιν τούτων.

5. Έιδικώτερον, έπϊ τών κατ’ ίϊίαν ϊ'.ατάξεων τής συμφω
νίας παρατηρούνται τά άκόλουθα;

•α) Καθ’ όσον αφορά είς τήν μεταχε!ρ:σ:ν τών πολιτών 
«κατέρας χώρας, διά τής συμφωνίας ρυθμίζονται θέματα τε
λωνειακών 3:ατυπώσεων εισόδου τών έπιίατών (άρθρον 1). 
δασμολογικής μεταχειρίσεως τών είϊών οικιακής έγκαταστά- 
σεως μετο;κοΰντων (άρθρ. 2) καί τών άποστελλομένων δώ
ρων (άρθρον 3), καθορίζονται 3έ αί διατυπώσεις εισόδου αυ
τοκίνητων ιδιωτικής χρήσεως (άρθρ. 4 παρ. 2).

ό) Εές τόν τομέα τών έμπορευματικών ανταλλαγών κα! 
τών οικονομικών σχέσεων, γενικώτερον, καθιεροϋντσι είδ:κα! 
διατάσεις, άποδλέπουσαι είς τήν ρύθμισιν, δάσε: τών ίσχυου- 
σών διεθνών, συμβάσεων καί τής έσωτερικής νομοθεσίας, θε
μάτων άφορώντων είς τήν διαμετα/.όμισιν έμπορευμάτων (άρ-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ θσον 4 παρ. 1), τάς ϊ:’ εμπορευματοκιβωτίων μεταφοράς 
(άρθρ. 5), τήν άτελή εισαγωγήν εμπορικών δειγμάτων (αρ- 
θρον 7). τή·; δάσε: τής ίσχυοόσης νομοθεσίας έφαρμογήν τοϋ 
θεσμού τής έπιστροφής δασμών δ:ά τάς πρός κατασκευήν 
έξαγομένων προϊόντων χρησ:μοπο;ουμένας πρώτας όλας (άρ
θρον 8), ώς κα! τήν παραχώρησιν άποθηκευτ-κών,χώρων διά 
τήν ύπο τελωνειακόν έλεγχον έναποθήκευσιν τών εκατέρωθεν 
έμπορευμάτων είς Πειραιά καί Θεσσαλονίκη*; ώς καί είς 
Βάρναν καί Ρουσσέ τής Βουλγαρίας (άρθρ. 10), προδλέ- 
πο,νται δέ. ώσαΰτως. ειδικά! διατάξεις καθ’ όσον αφορά είς 
τόν χρόνον λειτουργίας τών παραμεθορίων Τελωνειακών Αρ
χών τών δύο χωρών πρός έξυπηρέτησιν τής μεταξύ τούτων 

’ διακινήσεως προσώπων, έμπορευμάτων καί μεταφορικών μέσων 
(άρθρ. 11). Καθ’ όσον αφορά, έξ άλλου, είς τό σύνολον 
τών ύπό τής Συμφωνίας παρεχομένων ώς άνω διευκολύνσεων, 
παρέχεται άμοιβαιως ή ρήτρα τοϋ μάλλον εΰνοουμένου Κρά
τους, ύπό τήν έπφύλαξιν, πάντως τών ύφ’ έκατέρας χώρας 
παραχωρουμένων πλεονεκτημάτων ώς έκ τής συμμετοχής της 
είς Τελωνειακάς Ενώσεις ή Ζώνας έλευθέρων τιταλλαγών 
ή είς είδικάς μεθοριακός συμφωνίας (άρθρ. 13).

γ) Περαιτέρω, διά τοϋ άρθρου 12, καθιεροϋται σύστημα 
συνεργασίας μεταξύ τών τελωνειακών Διοικήσεων τών δύο 
χωρών διά τήν πρόληψιν καί καταστολήν τής παρανόμου κυ
κλοφορίας ναρκωτικών καί ψυχοτροπικών ουσιών, έν άρμονία 
πρός τή·; διεθνώς καταβαλλοαένην προσπάθειαν άνασχέσεως 
τής~ άνησυχητικώς" ό'γκουμένης ναρκομανίας.

ϊ) Τέλος, διά τοϋ άρθρου 14, συνιστάται μικτή Επιτροπή 
έκ τελωνειακών έμπειρογνωμόνων, αρμόδια διά τήν έπίλυσιν 
ζητημάτων προκυπτόντων έκ τής έφαρμογής τής περί ής πρό
κειται συμφωνίας.

- 6. ’Επί τών κατ’ ίδιαν άρθρων τοΰ πρός ψήφοσιν ύπόδαλ- 
λομένου σχεδίου τοϋ νόμου, παρατηρούνται τά ακόλουθα:.

’Επί τοϋ άρθρου πρώτου.
Διά τοϋ έν λόγφ άρθρου, κυροΰται τό κείμενον τής ανω

τέρω Συμφωνίας.
’Επί τοϋ άρθρου δευτέρου.

Διά τοϋ άρθρου τούτου, σκοπείται ή κατ’ έφαρμογήν τής, 
διά τοϋ άρθρου 13 τής Συμφωνίας καθιερουμένης, ρήτρας 
τοϋ μάλλον εΰνοουμένου Κράτους εξίσωσις τής μεταχειρίσεως 
τών έκ χωρών διευθυνοαένης οικονομίας προερχομένων ιδιω
τικών τουριστικών αυτοκινήτων πρός τά έκ χωριό*; έλευθέ- 
ρου συναλλάγματος προερχόμενα τοιαϋτα, υπέρ ών προεδλέ- 
πεπο ειδική διαδικαστική απλοποίησες ϊιά τοϋ άρθρου 5 τοΰ 
ύπ’ άριθ. 1238/1972 Ν. Διατάγματος, τής σοιαύτης διακρι
τικής μεταχειρίσεως ούδένα έξ ά).7.ου έξυπηρετούσης πλέον 
πρακτικόν σκοπόν.

’Επί τοϋ άρθρου τρίτου.
Διά τής διατάξεως ταύτης. ορίζεται, ότι ή ισχύς τοϋ κυ

ρωτικού νόμου άρχεται άπό τής ημερομηνίας υπογραφής τής 
κυρουμένης συμφωνίας είς έκπλήρωσιν τής έκ τής παρ. 2 
τοϋ άρθρου 15 τής τελευταίας ταύτης προκυπτούσης ύπο- 
χρ-εώσεως περί θέσεως αύτής έν έσχύι άπό τής ημερομηνίας 
υπογραφής της. ' _

7. Εκ τής κυρώσεως τής έν λόγω Συμβάσεως ϊέν θέλει 
προκόψει απώλεια έσόδων διά τόν κρατικόν προϋπολογισμόν, 
δεδομένου, ότι δεν καθιεροϋνται δι’ αύτής δασμολογικοί, άπαλ- 
λαγαί, πέραν τών ύπό τής έσωτερικής ημών νομοθεσίας ήδη 
προβλεπομένων.

Έν ’Αθήνα:ς τή 24 Απριλίου 1975 
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