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1. Εκτός άντιΜνου T»m<MLßa^ της 
•βρουσης πράξεως, οί ισχύουσες δια-
«ι«ξιις στον τομέα τής τελωνειακής 
νομοθεσίας γιά Tic συναλλαγές μί 
τρίτες χώρες εφαρμόζονται ime τους 
αϊτούς όρους, στις συναλλαγές στό 
εσωτερικό τής Κοινότητας. *•' 
χρόνο κατά τις συναλλαγές αύτις 
«&«ρ*ττονται δασμοί. 

Γιά τόν καθορισμό τής δασμολογη
τέας αξίας «της ιτυναλλαγές oro έ. 
σωτερικο τής Κοινότητος, καθώς «ai 
οτις συναλλαγές με τρίτες χώρες, 
**W* τήν 1η Ιανουαρίου 1986 το 
τελωνειακό έδαφος πού λαμβάνεται 
CJK' όψη «ναι t u i v o nod καθορίζε
ται año τΙς υφιστάμενες διατάξεις 
ί ιτός τη< Κοινότητος καί της Ελλη
νικής Δημοκρατίας την 31η Δεκεμ-

Î . Η Ελληνική Δημοκρατία í f a p -
φόζει ano την 1η Ιανουαρίου 1981 
ϊήν ονοματολογία τού κοινού δασμό-
λογίου και τού ενοποιημένου δασμό-
λογίου ΕΚΑΧ οτίς συναλλαγές στο 
•σωτερικό τής Κοινότητος. 

Η Ελληνική Δημοκρατία Δύναται 
να «εριλ**»ι ατό πλαίσιο τών ονο
ματολογίων αιτών τΙς υφιστάμενες 
καπό την προσχώρηση εθνικές ύπο-
διακρίσεις, πού είναι απαραίτητες ώ
στε ή προοδευτική κατάργηση τών 
δασμών αυτών στ* εσωτερικό τής 
Κοινότητας να πραγματοποιηθεί σύμ
φωνα μί τους όρους που προβλέ-

στην παρούσα πράξη. 

ΜΟΝΟ 
ΣΤΗΝ 

é Η ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗ-
ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ · 

no της προσχωρησι ως ι 
31η Δεκεμβρίου 1985 
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Χτήν περίπτωση πού τα έξισω-
ποσά, τά όποια αναφέρονται 

στο άρθρο 61, ¿»αρμόζονται στις 
ουναλλαγίι μεταξύ τής Κοινότητος 
«τήν τιαρούσα της σύνθεση και τής 
Ελλάδος για ένα 'ή' περισσότερα ά-
«ό τά προϊόντα βάσεως τιού θεωρεί
ται ότι (χουν ενσωματωθεί κατά τήν 
κατασκευή εμπορευμάτων πού υπά
γονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) ά-
ριβ 1059(69 «Epi καθορισμού τού 
Καθεστώτος συναλλαγών «ού εφαρ
μόζεται σέ ορισμένα εμπορεύματα 
προερχόμενα omo την μεταποίηση 
γεωργικών προϊόντων, άριβ, 2730) 
75 περί τής γλυκόζης και τής λα-
«τόζτις και άριβ. 2783)75 περί τού 
καινού καθεστώτος συναλλαγών για 
τήν ωραλβουμίνη και γαλακτοαλβου 
μίνη εφαρμόζονται τα ακόλουθα με
ταβατικά μέτρα: 

—εξισωτικό τη»ό, ι>«ολβγιζόμενο 
•doti τών εξισωτικών ποσών «ού ava 
φέρονται στό άρθρο 61 Kai σύμφωνα 

δέ τους κανόνες τού κανονισμού (Ε. 
.Κ.) άριβ. 1039)69 γ ι α τόν υπολο

γισμό τού κινητού στοιχείου τού ε
φαρμοζομένου στα εμπορεύματα «ού 
υπάγονται στον κανονισμό αυτό, ε
φαρμόζεται κατά τήν εισαγωγή τών 
•μπορευμιττων αυτών στην Κοινότητα 
ιιροελεύσεως Ελλάδος' 

—όταν τ« εμπορεύματα «ού υπά
γονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) άριβ. 
1099)69 εισάγονται στην Ελλάδα μέ 

Τέλευση τρίτων χωρών, τό κινη< 
στοίχεΙο «ού καθορίζεται άη* τόν 

κανονισμό αυτό αυξάνεται "Λ" μειώ
νεται, κατά «ερίητωση, κατά τό ε
ξισωτικό ποσά »où αναφέρεται στην 
«ρώτη «τρί«τωση· 

—έςισωτιχό «οσό, καθοριζόμενο 
•αοιι των έζισωτικών «οσών «ου ο
ρίζονται για τά «ροιόντα λασεως κιχί 
σύμφωνα μέ τουι. i φαρμοζόμενους 
κανονις για τόν ύτιολογισμό των επι
στροφών «ού «ρο6λί«ονται στον κα
νονισμό (ΕΟΚ) Αριβ. 2662)72 τυ(>' 
•κτηίσεως για όριομένα γεωργικά 
«ροϊόντα εξαγόμενα ύπό μορφή έμ-
«ορευματων μη υπαγομένων στό πα
ράρτημα II της συνθήκης τών γινι· 
«ων κανόνων για τήνχορηγηση επι
στροφών κατά τήν εξαγωγή καΐ τα 
κριτήρια καθορισμού του ύψους τους. 
ί^κτρμΉ 1 τ<*. ι'τι τών προιόντν.νν mit/ 
ύβάγιΐΐται στον κανονισμό αυτό »· 
ξ,αιρπυμ«νων τών άλΙουμινών, κατά 
τήν εξαγωγή τών έμ«ορει;μάτων αυ
τών στην Ελλαβα «ροκλεύοτίως Κοι-
νστητος· 

—κατά τήν *1σαγωγή στην Ελλαβα 
«ροελίύσεως τρίτυν χαρ<·>ν και Κοι
νότητος καθώς και κατά τήν tioa-
γωγτ> στην Κοινότητα «ροιλευαι •-· 
Ελλαβος. «ροίόντων «ού ύηαγο. 
στους κανονισμούς (ΕΟΚ) άριβ. 
3730)73 και άριβ. 2783)73, έφαρ-
μόζεται εξισωτικό «οσό ύηολογιζόμβ 
νο θάστι τών εξισωτικών «οσών «ού 
αναφέρονται στό άρθρο 61 και σύμ
φωνα μέ τους κανόνες τών έν λόγω 
κανονισμών γιά τόν υπολογισμό τής 
έτηθαρύνσεως, κατά τή» είσαγαιγή· 

—όταν «ροϊόντα «ού υπάγονται 
ατούς κανονισμούς (ΕΟΚ) άριβ. 
2682)72 και 2730)75 εξάγονται ά-
« ό την Ελλάδα «ρός τρίτες χώρες, 
έκιθαλλσνται τά εξισωτικά «οσά «où 
αναφέρονται αντιστοίχως στην τρίτη 
και τετάρτη «ερίκτωση. 

1. Αν κατά τήν εφαρμογή τών <· 
(ιοντικών «οσών σημειωθούν έντρο-

έμνορίου γιά τα «ροτόντα «ού 
τα» στους κανονισμούς (Ε.Ο. 

στάζει τις διατάξεις εφαρμογής το* 
«αρόντος άρθρου. 

ΤΙΤΛΟΣ I I I 

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟ
ΡΙΑ ΤΟΝ ΠΡ0Σ0Π0Ν ΤΟΝ 
ΥΠΗΡΕΣ10Ν ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΕ

ΦΑΛΑ I ON 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙ ΕΡΓΑΖΟ
ΜΕΝΟΙ 
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OÌ διατάξεις του άρθρου 48 τής 
συνθήκης ΕΟΚ, όσον αφορά τήν ε
λεύθερη κυκλοφορία των εργαζομέ
νων μεταξύ των «αρύνταη Κρατών 
μελών και τής Ελλάδος, εφαρμόζον
ται μόνο μέ τήν επιφύλαξη των με-
ταλατικών διατάξεων «ού «ροθλέπον-
ται στά άρβρα 43, 46 και 47 της 
«αρούοης πράξεως. 
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1. Τά άρθρα 1 μέχρι και ( και 
13 μέχρι και 23 του κανονισμού (Ε. 
O.K.) άριβ. 1612)68. περί τής έλευ 
θέρας κυκλοφορίας των εργαζομένων 
εντός τής Κοινότητος, εφαρμόζονται 
ο«ά παρόντα Κράτη μέλη έναντι τών 
Ελλήνων υπηκόων και στην Ελλάδα 
έναντι τών υπηκόων τών παρόντων 
Κρατών μελών, μόνο ά«ό την 1η 
Ιανουαρίου 1988. 

Τά «αρόντα Κράτη μέλη και ή Ελ
ληνική Δημοκρατία έχουν τήν εύχί· 
f u á να διατηρούν σέ Ισχύ μέχρι τήν 

η Ιανουαρίου 1988, έναντι αντι
στοίχως τών Ελλήνων υπηκόων άφ' 
ενός και τών υπηκόων τών παρόντων 
Κρατών μελών ά φ έτερου, τις εθνι
κές διατάξεις πού υποβάλλουν ai 
«ροηγούμενη άδεια τήν μετανάστευ
ση μέ σκοπό τήν άσκηση μισθωτής 
εργασίας και ( ή - τήν «ρόοληψη σί 
μισθωτή απασχόληση. 

1. Τό άρθρο 11 τού κανονισμού 

COK άριβ. 1612)66 εφαρμόζεται 
στά παρόντα Κράτη μέλη, έναντι 
τών Ελλήνων υπηκόων και στην Ελ· 
káoa. έναντι τών ύτεηκόων τών «α> 
ράντων Κρατών μελών, μόνο από 
τήν 1η Ιανουαρίου 1986. 

Εν τούτοις, τά μέλη τής Οικογε
νείας τού εργαζομένου, κατά τήν έν
νοια τού άρθρου 10 το tv λόγω κα
νονισμού, δικαιούνται νά απασχο
λούνται στην επικράτεια τού Κράτους 
μέλους όπου είναι εγκατεστημένα 
μέ τόν εργαζόμενο, εφ' όσον διαμέ
νουν τουλάχιστον από τρία έτη βτήν 
επικράτεια αυτή. Αυτή ή διάρκεια 
διαμονής μειώνεται σέ ι β μήνες άπα 
ιήν 1η Ιανουαρίου 1984. 

κανόνες τής παρούσης «apa-
δέν θίγουν τις ευνοϊκότερες 

μογη τής αποφοχιεως Ε«ιΐρο«ής 

Οι 

έθίνΐκές διατάξεις. 

APOPO 4 « 

Κατά τό μέτρο πού ορισμένες δια
τάξεις τής οδηγίας 68)360)ΕΟΚ «ε-
ρι τής καταργήσεως των περιορι
σμών στην διακίνηση και στην «α-
ραμονή τών εργαζομένων των Κρα
τών μελών και τών οικογενειών τους 
εντός τής Κοινότητος, είναι αναπό
σπαστα συνδεδεμένες μέ τις διατά
ξεις τού κανονισμού (ΕΟΚ) 1612)68 
τών όποιων ή εφαρμογή έχει ανα
βληθεί δυνάμει του άρθρου 45, τά 
nafrím« Κράτη μέλη άφ' ενός και ή 
Ελληνική Δημοκρατία άφ' έτερου έ
χουν τήν ευχέρεια νά παρεκκλίνουν 
άπό τις διατάξεις αυτές, κατά τό 
μέτρο «ού είναι αναγκαίο γιά τήν 
έααρμογή των περί παρεκκλίσεως 
διατάξεων πού «ροβλέποιται στό àg-
βρο 43 σχετικά μέ τόν έν λόγω κα
νονισμό, 
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Τά παρόντα Κράτη μέλη και η 
Ελληνική Δημοκρατία λαμθανουν μί 
τήν συνδρομή τής Επιτροπής, τά α
ναγκαία μέτρα ώστε να δύναται ν * 
επεκταθεί στην Ελλάδα, τό αργότε
ρο τήν 1η Ιανουαρίου 1988, ή έφαρ-

της 
Τής 8ης' "Δεκεμβρίου ' 1972 οχι 
μέ τό ομοιόμορφο σύοτημι. 
θεσπισθεί κατ' εφαρμογή" τού άρθρου 
15 τού κανονισμού (ΕΟΚ) 
1612)66 τού Συμβουλίου, τό αποκα
λούμενο σύστημα «SEDOC», και τής 
ότποφάοκως τής Επιτροπής τής 14ης 
Δεκεμβρίου 1972 σχετικώς μέ τά 
«Κοινοτικό Ι χ ή μ α · γιά τήν σε-, 
τρώση και τήν διάδοση tuv πληροφο
ριών «ού προβλέπονται στό αρβρο 
14, παράγραφος 3, τού κανον· 
(ΕΟΚ) άριβ. 1612)68 τού Χυμβου-
λίου. 
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Μέχρι τήν 31η Δεκεμβρίου 1*83 οι 
διατάξεις τού άρθρου 73 παράγρα
φοι 1 και 3 τού αρθρυυ 74 παρά
γραφος 1, και τού άρθρου 73 καρό-
γράφος 1 τού κανονισμού (ΕΟΚ) α
ριθ. 1408)71 περί εφαρμογής των 
συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως 
στους μισθωτούς εργαζομένους 
και στην οίκογένειά τους «ου δια
κινούνται εντός τής Κοινότητος, κα
θώς κοκ τών άρθρων 86 και 81 τού 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574)72 πού 
ορίζει τόν τρόπο εφαρμογής τού κα
νονισμού (ΕΟΚ) ápt9 1 4Λ« 171 . δέν 
εφαρμόζονται στους Έλληνες εργα
ζομένους πού απασχολούνται σέ άΚ· 
λο Κράτος piXoc έκτος άπό τήν Ελ
λάδα και τών όποιων τά μέλη τής 
οικογενείας διαμένουν στην Ελλάδα. 

Οι διατάξεις τού άρθρου 73 πα 
ράγραφος 2 τού άρθρου 74 παρά
γραφος 2, και του άρθρου 73 πα
ράγραφος 2 τού κανονισμού (ΕΟΚ) 
άριβ. 1408)71. καθώς και τών άρ
θρων 87, 89 και 98 τού κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριβ. 574)72, εφαρμόζονται 
κατ' αναλογία στους εργαζομένους 
αυτούς. 

Δέν θίγονται καντως οι διατάζεις 
Τής νομοθεσίας ενός Κράτους μέλους 
οί όποιες προβλέπουν ότι οι οικογε
νειακές παροχές οφείλονται βτόν ερ
γαζόμενο οποιαδήποτε και αν είναι 
ή χώρα όπου διαμένουν τά μέλη τής 
οικογενείας του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΚΙΝΗΣΗ 
ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ 
ΛΔΗΛΙ.Σ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΤΜΗΜΑ Ι Η ΚΙΝΗΣΗ 
TOH ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ 

ΑΡβΡΟ 4 « 

1. Η Ελληνική Δημοκρατία οε.li
rai να αναβάλει κατά τους όρους 
και εντός των προθεσμιών «συ ορί
ζονται στα άρθρα 50 μέχρι 53. την 
ελευθέρωση της κινήσεως των κεφο-

ν «ου προβλέπεται στην «ρώτη 
' α του Συμβουλίου της 11ης Μα· 
i960 για την (φαρμονή Του άρ-

67 της συνθήκης ΕΟΚ και στην 
δεύτερη οδηγία του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 1962 «ου συμπλη-

ι Hat τροποποιεί την «ρώτη οδη
γία για την εφαρμογή του άρθρου 67 
της συνθήκης ΕΟΚ. 

2. Κατάλληλες διαβουλεύσεις λαμ
βάνουν χωρά εγκαίρως, μεταξύ των 
ελληνικών αρχών και της Επιτροπής 
«ερι τωι τρό-τωι εφαρμογής τι~ 
τρων ελευθερώσεως η απαλύνσεως, 
των moiui η εφαρμογή δυιαται να 
αναβληθεί δυνάμει των δυχτάζεων «ou 
ακολουθούν. 

ΑΡβΡΟ • · 

1. Η Ελληνική Δημοκρατία δύνα
ται να αναβάλει-

α) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1985 
την ελευθέρωση των αμέσων επενδύ
σεων των κάτοικων της Ελλάδος στα 
«αρόντα Κράτη μέλη. 

β) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
1983 τβν ελεέθίρωαη της μεταφοράς 
του προϊόντος ρευστοποιήσεως τω» α
μέσων επενδύσεων στην Ελλάδα των 
κατοίκων της Κοινότητος, οι οποίες 
επραγματοποιαθηοαν «iptv cenó την 
12η Ιουνίου 1973. Κατά την διάρκεια 
τής εφαρμογής τής προσωρινής αυτής 
παρεκκλίσεως διατηρούνται και «φαρ 
μόζονται χωρίς Διακρίσεις οι γενικές 
ή ειδικές διευκολύνσεις «ου αφορούν 
την ελεύθερη μεταφορά του προϊόντος 

ρευστοποιηατως αυτών Τβν επενδύσε 
ων και «ου υφίστανται βάσει ελληνι
κών διατάξεων ή συμβάσεων. «ου 
δεέπουν τις σχέσεις μεταξύ της Ελ-
ληνι*ης Δημοκρατίας και οκοιαυδηπο 

τε «αρόι τος Κράτους μέλους. 
2. Η Ελληνική Δημοκρατία, ανα

γνωρίζοντας ότι είναι ιπιθυμητό να 
προβεί, από την 1η Ιανουαρίου 1981, 
σι σημαντική αοάλυνση των κανόνων 
«ού αφορούν τις «ραξεις «ού προ

βλέπονται από την παράγραφο 1 πε
ρίπτωση α. θα καταβαλέι «pou κάθε ι-
ες να λάβει τα κατάλληλα προς του. 
το μέτρα 

ΑΡβΡΟ · 1 

Ι. Η Ελληνική Δημοκρατία δύνα
ται να αναβάλει μέχρι την 31η Δε
κεμβρίου 1989: 

α) την ελευθέρωση των επενδύσεων 
σέ ακίνητα, σέ παρόν Κράτος μέ

λας, από κάτοικους Ελλάδος «ου δεν 
περιλαμβάνονται οτήν κατηγορία αυ

τών «ου μεταναστεύουν στο πλαίσιο 
της ελευθέρας κυκλοφορίας των ερ
γαζομένων, μισθωτών και μή· 

θ) την ελευθέρωση των ετανβύοεων 
σε ακίνητα. σ< παρόν Κράτος μέλος, 
α*ό μη μισθωτούς εργαζομένους κα
τοίκους Ελλάδος «ου μεταναστεύουν, 
•Ητός από τις επενδύσεις «ου συνδέ
ονται με την εγκατάσταση τους. 

2. Ο επαναπατρισμός Ton προϊόν
τος ρευοτοποίήστως των επενδύσεων 
σε ακίνητα τα οποία ευρίσκονται στην 
Ελλάδα και τα οποία απέκτησαν πριν 
ano την προσχώρηση κάτοικοι των 
παρόντων Κρατών μελών, αποτελ«! 
αντικείμενο βαθμιαίας ελευθερώσεως 
δια της υπαγωγής των εν λόγω κρά-
ξεων στο σύστημα ελευθερώσεως το 
οποίο εφαρμόζεται γ ι α τους δεσμευτ 
μένους λογαριασμούς στην Ελλάδα 
όπως καθορίζεται στο άρθρο 52, 

ΑΡβΡΟ S t 

Οι δεσμευμένοι λογαριασμοί στην 
Ελλάδα, «ου ανήκουν σε κατοίκους 
των «αρόντων Κρατών μελών, ελευθε
ρώνονται σταδιακά σε ίσες ετήσιες 

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1985, σε 
ιταΐ>»α, ιό «puro atto τά οκοια 

αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1981 
Τα κατατεθειμένα κεφάλαια σε κά

θε δεσμευμένο λογαριασμό την 1η 
Ιανουαρίου 1981, ή «ου μπορεί να 
κατατεθούν αε δεσμευμένους λογα
ριασμούς μεταξύ αυτηι τηι ημιρσμη-
ντας και της 31 ης Δεκεμβρίου 1985. 
ελευθερώνονται στην αρχή του κάθε 
σταδίου διαδοχικά κατά ένα έκτο. το 
ενσ πέμπτο, το ένα τέταρτο, τ» ένα 
τρίτα και το ήμισυ ταυ κατατεθτιμ) 
νου «οσού στις αρχές του κάθε στα
δίου. 

Στην 1η Ιανουαρίου 1984 οι δε
σμευμένοι λογαριασμοί που ανήκουν 
σε κατοίκουι τ. >< τσρόντων Κρατών 

καταργούιτα ι. 

Α Ρ β Ρ Ο SS 

Η Ελληνική Δημοκρατία δύναται 
να αναβάλει μέχρι τήν 31η Δεκεμ
βρίου 1985 τήν ελευθέρωση των πρά 

οποίες απαριθμούνται στον 

κων ενισχύσεων βτήν Ελλάδα εφαρ
μόζονται οι ακόλουθες διατάξιις: 

α ) Τό ύνμος τής κοινοτικτ, 
ηΟι ι 

λλάοα άπο την 
με έν« 

σχύσεως «ού θά χορη>ηβι ι ·, ιά ένα ο
ρισμένο προϊόν οτήν Ελλάδα 
1η Ιανουαρίου 1981, ίοούτα 

γυειμίνων 
ποσό «ού ορίζεται βάσει των χκρη-

ιν άκο τήν 
ών υπό τό προηγούμενο εθνικό καθε
στώς, κατά την διάρκεια μια 

τόν τοοσήρτημένο στις ο» 
τό άρθρο " 

ξι ων 
πίνακα Β 
δηγιες «où αναφέρει" τό' άρθρο 49. 
καΐ οί οποίες έχουν «ραγμαΤΜΟιηθει 
από κατοίκους της Ελλάδος. 

Εν τούτοις, οί τιράΟις (Μ τίτλ..ιν 
τους οποίΧΛς έχουν ι κ ~ α ι ι οί Κοι· 
ιότητις και ή Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων «ού πραγματοποιούνται 
από κάτοικους τής Ελλάδος αΠοτι -

ι πρχιδευτικής ελευ
θερώσεως κατά τήν διάρκεια τής «*· 
ριόδου αυτής σύμφωνα μέ τους ακο
λούθους τρόπους: 

α) Γιά τό έτος 1981 οί πράξεις 
αυτές μ«ορούν νά «εριορισθιύν σέ 
ποσό 20 εκατομμυρίων ευρωπαϊκών 
λογιστικών μονάδων. 

ρ) Τό ανώτατο αυτό όριο αυξάνε
ται έν συνεχεία οτήν αρχή κάβε έ
τους κατά 20ο)ο, σέ σχέση μέ τό 
όριο «ού έχει ορισθεί γιά τό 1981. 

ΤΜΗΜΑ II: ΟΙ ΑΔΗΛΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

Α Ρ β Ρ Ο 4 4 

Ι Η Ελληνική Δημοκρατία δύναται 
νά διατηρήσει μέχρι τήν 31η Δι κι μ 
βρ'ιου 1985. και υπό τους όρους «ού 
καθοριζΜ ή ηαράγραφος 2, περιορι
σμούς στις μεταφορές συναλλάγμα
τος πού αναφέρονται στον τουρισμό, 

t. Τήν 1η Ιανουαρίου 1981 τό ετή
σιο τουριστικό συνάλλαγμα 6ίν είναι 
δυνατόν νά είναι κατώτερο τών 400 
ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων κατ' 
άτομο. 

Από τήν 1η Ιανουαρίου 1982, τό 
συνάλλαγμα αυτό αυξάνεται κάβε 
χρονι τουλάχιστον κατά 20ο) ο σι 
σχέση μέ τό ετήσιο «οσό πού ορίσθη
κε γιά τό έτος, 1981, 

Ελλάδα ενισχύσε· 
αηγούμιν 
Γ|ν διάρκ 

προσωπευτικης χρονικής περιόδου 
τού θά καθορισβει Ι ι εούτόις τό 
τοσά αυτό δέν δύναται να ιιπιρίιι 
τό «οσό τήι χορηγούμενης ένισχι 

..ina την ήμερα ιής προσχωρήοι-
ως οτήν Κοινότητα ύπό την παρούσα 
της σύνθεση. Αν δέν έχορηγειτο κα
μία ανάλογη Ενίσχυση υπό τό προη
γούμενο εθνικό καβεστως και μέ την-
επιφυλαξιι irati-
•J,. καμία ' ι θα 
χορηγηθεί οτήν Ελλάδα κατά τήν η
μέρα τής «ρασχωρηοι 

8) Εν σ ι ι ι ε ι ι α . η ι ι ή κοινοτική 
ενίσχυση εισα>ιται οτήν Ελλάδι) 
τι τό έτιίτιεδο τής κοινοτικής ένισχύ-
σεως στην Ελλάδα προσεγγίζει σέ 
πιρίπτώση «ού υφίσταται διαφορά. 
τό επίπεδο τής χορηγούμενης Avi 
σεως οτήν Κοινότητα στην παρούσα 
της σύνθεση συμφωνά μέ τόν έξης 
ρυθμό! 

—κατά τήν έναρξη κο •• 
Τεσσάρων «εριόΐων εμπορίας ·ή·. έν 
ελλείψει, Τών περιόδων ίφαρμ 
τής ένισχύοιως μιτά την «ροβχΐινρη» 
ση. διβδοχικίνίς κατά τό ένα πέμπτι, 
τό ένα τέταρτο, τό ένα τρίτο και τό 
ήμισυ, 

—lite T0Ù ύψους τής εφαρμοστέ
ας κοινοτικής ενισχύσεως γιά τήν ε
πόμενη περίοδο εμπορίας ή' «tpio** 
εφαρμογής, 

^«ίτι της διαφοράς μεταξύ τού 
έ«ι«έβου τήτ. ενισχύσεως οτήν Ελλά
δα και τού έ«ι«*οου τή< έιιιαρμοστέ· 
α ς ενισχύσεως στην Κοινότητα οτήν 
παρούσα της σύνθεση γιά τήν ε
πομένη περίοδο εμπορίας ή' περίο
δο εφαρμογής 

τό επίπεδο τής κοινοτικής ε
νισχύσεως εφαρμόζεται «λήρως οτήν 
Ελλάδα κατά τήν έναρξη τής πέμ
πτης πι ριόδου εμπορίας 'ή· περιόδου 
εφαρμογής τής ενισχύσεως, μετά 
τήν προσχώρηση, 

Α Ρ β Ρ Ο β β 

1. Μέ τήν επιφύλαξη των 
ι 68, 

Ειδικές ρυθμίσεις για ζάχαρη, γάλα, λάδι, χυμούς 
Α ί ν ο ι « « α χ ό οήειβοα ατή t W o o i ^ t n a — 

τεχεοαλληλα μέ τα α«βρα τής Ποά{ικ, t l ç o o · 
χώρπσης τής ΕλλαΑας βτήν ΕΟΚ— wu τις 
σ υ ν η μ μ ί ν ι ς «Κοινές Δηλωββις» ή «Δηλεϋ -
ο » ι ς » . π ο ύ α π ο τ ε λ ο ύ ν πειβάρτ-ημα τ ο ύ « χ ι ο ή -
μ ο υ Kemévou, 

Οι 6φύ>α»ις avtéi. iMtttteXowv avootóo«a· 
OTO μ έ λ ο ς τ ώ ν αυμψιονιοιν Mal α ν α φ έ ο ο ν τ α ι 
σέ οημαντικα ζητήματα, « ο ύ 6*ν ρίπίμιοττριβ·» 
α χ ό τά άοθρα τής Π ρ ά | ΐ ) ς ηοοογώοτκττ)ς, αλ
λά αηοτέλΒοην «vn-Meiuevo κοινής ή μ«μο> 
THuiiívtic Λ*σιιΐΊ πι)- <--Λΐ| ί'λειξης ή διειικυι-
νηοτκ των σκμβαλλομβνΐυν μ»οχ·>ν. 

ΚΟΙ Μ Η Δ Η Λ Ο Ι Η 

«fui τής ^ ϊ ά ο « ω ς , «ών νολβκτοκομίΝών «οοι-
ύντίιΐν, ν ο υ (λίΐέολάοον κβι « ώ ν μ*ταποιημένο>ν 

οηΐι>οοκτ|ΐιβ^Τι4έών 

1. Κατά το μέτρο «ού ένα καθεστώς ποσοστώσεων 
της παραγωγής ίδιο μέ το προβλεπόμενο σήμερα 
στο πλαίσιο της κοινής οργανώσεως της αγοράς στον 
τομέα της ζαχάρεως η· ανάλογο καθεστώς εφαρμο
σθεί κατά την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρα
τίας, η τελευταία θά αν τιμιτωπιοΦεί βάσει των ιδίων 
κριτηρίων μέ τα άλλα Κράτη μκλη. 

Προς τον σκοπό αυτό, η μεγίστη ποσόστωση της 
παραγωγής ζαχάρεως στην Ελλάδα, θά καθορισθεί 
σέ επίπεδο παρεμφερές μέ εκείνο «ού αντιστοιχεί στις 
παραχσεισες ποσότητες στην Ελλάδα κατά τη διάρ
κεια μιας «ροαφατηι: «εριόδου αναφοράς, της οποί
ας η διάρκεια θά καθορισθεί κατά την ενδιάμεση πι-
ρίοβο χωρίς «άντως η διάρκεια αυτή 
Βυναται νά ιηκρβεί την περίοδο πα< 
γής ifiqiaptat 1978)1979. Εντός αυτής 

νά 

μέγιστης ποσοστώσεως, η διάκριση μεταξύ της 
ποσοστώσεως Α και της ποσοστώσεως Β β* γίνει 
σύμφωνα μέ τους ισχύοντες εντός της Κοινότητας κα
νόνες στην παρούσα της σύνθεση γιά τον καθορισμό 
της μεγίστης ποσοστώσεως. 

2. Κατά το μέτρο πού το καθεστώς «ερι μιας εισ
φοράς ιτυνυτίϊυβυνοτητος στον τομέα του γάλςιιςΕρς η· 
των γαλακτοκομικών προϊόντων *η' ένα ανβλο-ρ κα
θεστώς εφαρμόζεται κατά την ημερομηνία τής 
χωρήσεως. οι ισχύουσες κοινοτικές διάταξε 
προβλέπουν Τήν amXkayif από την εισφορά 
«ο ορισμένους όρους θά εφαρμοστούν στην 
κή Δημοκρατία υπό τους ιδίους όρους μέ 
Κράττι μέλη. 

3. Η ενίσχυση στην «αραγωγή ελαιολσ" 
γεΙται στην Ρλλά5α γιά «Κιφάνε.'Si, y 
λανόδε-νδρα κατά την ημερομηνία της 
Η Ελληνική Δημοκρατία λαμβάνει τα αναγ» 
τρα γ ι ά νά αποφευχθεί κάθε ε«4κταση των ετηφανει-
ων αυτών μέχρι της προσχωρήσεως ώστε ο αριθμός 
των σχετικών «λαιοδένδρων νά μήν είναι μεγαλύτε
ρος από τον υφιστάμενο στο τέλος του έτους 1978. 

4. Το άρθρο 103 της «ράξεως προσχωρήσεως εφαρ 
μόζεται λαμβάνοντας υ»' όιμη την ισχύουσα κοινοτική 
ρύθμιση γιά τβ μεταποιημένα οπωροκηπευτικά κατά 
την ημέρομηνί« υπογραφής της συνθήκης. Αν, κατά-
«ιν εξετάσεως «où θά «ραγματοηοιηθτi ana το Συμ
βούλιο «ρό της 1ης Οκτωβρίου 1982, όσον αφορά την 
λειτουργία του κοινοτικού καθεστώτος ενισχύσεως 
στην παραγωγή γιά ορισμένα προϊόντα του έν λόγω 
τομεως. τρο«ο«οό)βεί η ισχύουσα ρύθμιση, θά προσ· 
ο»μοσθούν κατά συνέπεια οι διατάξεις του άρθρου 

ΔΗΛίΐΧΜ T N S Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η * Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ! 

ι κ ο ί τ ώ ν νομιετμαηκέΐεν βτψάττετν 

Η Ελληνική Δημοκρατία γιά νά επιτρέψει την πα
ρακολούθηση της εξελίξεως στις αγορές συναλλά-
νμβτος. Της «ραγματικής τιμής της ελληνικής δρα
χμής σέ σχέση ιδίως μέ τα νομίσματα των παρόντων 
Κρατών μελών, «ρίν από την προσχώρηση της στην 

Κοινότητα: 
— θά ιβρύσει αγορά συναλλάγματος στην Αθήνα. 
— θά λάβει τα αναγκαία μέτρα γιά νά εξαοφαλι-

σει ότι, σε μιά τουλάχιστον από τις αγορές συναλ
λάγματος της Κοινότητας στην «αρούαα σύνθεση της, 
1 οραχμή νά αποτελεί αντικείμενο επισήμου χρημα
τιστηριακής εγγραφής, εκεί ότ»υ υφίσταται, Tf χρη
ματιστηριακής εγγραφής παρομοίου τύπου. 

ΚΟΙΝΗ Δ Η Λ Ι Ι Ι Η 

mçi τής βΛθνβλοας κυκλοφοεττας τ ώ ν 
βονβζομένιον 

Η διεύρυνση της Κοινότητας θά ηΑύνατο ν * δημι-
«ουργήσει ορισμένει, »υσχέρειες στην κοινωνική κατά

σταση, σέ ένα 'η· «ερισβότερα Κράτη μέλη, όσον α
φορά την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. 

Τα Κράτη μέλη δηλώνουν ότι επιφυλάσσονται αέ 
περίπτωση «ού θά «αρουσιάζοντο δυσχέρειες της 
φύσκως αυτής, ν * προσφύγουν στα όργανα της Κοι
νότητας γιά νά εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα αυτό 
σύμφωνη μέ Τις διατάξεις των συνθηκών περί ιδρύ
σεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και μί τις διατά
ξεις «ού έχουν θεσπισθεί κατ' εφαρμογή αυτών. 

Δ Η Α Ο Χ Η Τ Η Ι Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Ο Ι 

« ι ο ί «ναλήψ«<ε>ς IMO Ε λ λ ή ν ω ν κιηαζομένοιν μ ι-
ιτΟωτών ακααχολήαϊαεν ατά nanâivra κοάτη-μβλή 

Χίο πλαίσιο των 
μέ την άσκηση του Ι 
φοριας τα παρόντα Κράτη" μέλη, σέ ««ριπτωση προσ
φυγής σέ εργατικό δυναμικό «ού «ροίρχεται amò 
ΐρύ**. Χώρες και «où δέν ανήκει στην κανονική τους 
αγορά εργασίας γ ι ά νά ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
τους σέ εργατικά δυναμικό, θά παραχωρούν στους 
Ελληνες υπηκόους την αυτή προτεραιότητα της οποί
ας απολαύουν και οι υπήκοοι των άλλων Κρατών με
λών. 

ι μεταβατικών διατάξεων σχετικώς 
δικαιώματος της ελεύθερης κύκλο 

ι Κράτη μέλη, σέ περίπτωση κροο-

ΚΟΙΝΗ Δ Η Λ Π Ι Η 

Λ*οί τής οιαοικαοιο, ; α κ ο κ ο ι ν ο ύ «(«τάοέιος τών 
« β ν ι χ ώ ν evurviMtoxv χού χοοηγ«; η Ελληνική 
Δ η μ ο κ ο ο τ ί α σ τ ο ν γ*ΰ»ογυκΛ Τ ο μ ί α « β τ ά τήν « I -

ο ί ο β ο π ο ύ ποοτ,γίίτοι τής τεοοοχιοοήσβιος 

1. Ο «ίνακας των ενισχύσεων, «ού αναφέρονται 
στο άρθρο 69 τεαράγραφος 2 της πράξεως προσχωρή
σεως, καθώς και τ « «οσά τους, είναι τα συμφωνηθέν
τα στο πλαίσιο της ΣυνδιασκεψΊως. Τα «οσά αυτά 
θά δύνανται, όταν συντρέχει περίπτωση, να αναπρο
σαρμόζονται ώστ» νά συγχρονίζονται ιιετά τη θέση 
σ» εφαρμογή της βια)6τ*α»1αι; «οιι «ροβλίπχται στην 
παράγραφο Ì, 

2. Οι τροποποιήσεις τις οποίες θά εσκότιευαν νά ε
πιφέρουν οι ελληνικές αρχές τόσο ώς «ρός τον τρόπο 
χορηγήσεως, όσο και ως προς τον τρόπον χρονικής 
αναπροσαρμογής του ποσού κάθε μιας των εθνικών 
ενμτχυσεων «où χορηγούνται στην Ελλάδα κατά την 
περίοδο «ού «ροηγείται της προσχωρήσεως υποβάλ
λονται σέ διαδικασία από κοινού εξετάσεως μεταξύ 
των αρχών αυτών και των κοινοτικών αρχών. 

Γιά τον σκοπό αυτό. η Ελληνική Δημοκρατία και 
η Επιτροπή προβαίνουν περιοδικώς σέ από κοινού α
νάλυση των Προβλεπομένων τροποποιήσεων, όσον α
φορά τόσο τη διάρθρωση, όσο και το επίπεδο των ι-
νισχύσεων πού χορηγούνται στην Ελλάδα. Η Επιτρο
πή υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο γιά τα αποτελέ
σματα της αναλύσεως αυτής. 

J. Λν, μετά την εξέταση της προαναφερθείσης εκ
θέσεως, η Κοινοτης στην παρούσα της σύνθεση διατυ
πώσει σχετικό αίτημα, η Ελληνική Δημοκρατία της 
γνωστοποιεί τις αποφάσεις τις οποίες προτίθεται νά 
λάθει σχετικώς μί τις εθνικές ενισχύσεις στον γεωρ
γικό τομέα μέ σκοπό την εφαρμογή της διαδικασίας 
«ου έχει αλλού καθορισθεί, περί της λήψεως ορισμέ
νων αποφάσεων και άλλων μέτρων «ού θά ληφθούν 
κατά τη διάρκεια της «εριόδου πού «ροηγείται της 
τφοο*ωρήο*ως. 

Κ.) ά » θ . 2783 5 καΐ άοιβ.'2Í7S0) 
73, ή Επιτροπή δύναται νά λαμβάνει 
τά κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. 

S. Ο δασμός «ού άποτελε i Τό στα-
θ»οό στοιχείο τής επιβαρύνσεως «ού 
Εφαρμόζεται κατά τήν εισαγωγή 
«τήν Ελλάδα προελεύσεως τρίτων 

ίωρών ατά εμπορεύματα που ύπάγον-
αι «τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριβ. 

1059169 καθορίζεται εξαιρώντας ά-
« ό τήν συνολική «ροστααία πού ε-
φαρυ,οζει ή Ελληνική Δημοκρατία 
κατά τήν ημερομηνία τής προσχωρή
σεως τήν γεωργική προστασία πού 
θά θεσπισθεί λαμβανομένων ύπ' όψη 
τών μεταβατικών μέτρων πού αναφέ
ρονται στην παράγραφο 1. 

Κάθε σταθερό στοιχείο καθόριζα· 
μεμενο σύμφωνα μέ το πρώτο εδά
φιο, τό όαοίο εφαρμόζει ή Ελληνική 
Δημοκρατία σΤίς εΐααγωγές προελεύ
σεως τρίτων χωρών, ευθυγραμμίζεται 
μέ τά κοινό δασμολόγιο σύμφωνα μέ 
τόν ρυθμό «ού προβλέπεται στό άρ
θρο 31. Αν πάντως τό σταθερό στοι
χείο «ού πρέπει νά εφαρμόσει ή Ελ
ληνική Δημοκρατία κατά τήν «ροσχώ 
r i «Ιναι κατώτερο άπό τό οταθε-

στοιχείο τού κοινού δασμολογΙ-
ή Ελληνική Δημοκρατία δύναται 

νά «έτθυγααμμίισθέί μέ τό τελευταίο 
αυτό αμέσως ά«φ τής «ροσχωρήσε:-
«*ς. Εξ άλλου, κατά τόν καθορισμό 
τών σταθεοών οτοιχείω συμφωνά μέ 
τό πρώτο εδάφιο, θά «penti νά λαμ
βάνονται υπ' όψη, κατά τό μέτρα 
του δυνατού, οί Ιδιαίτερες δυσχέρει
ας πού προβλέπει ή Ελληνική Δημο
κρατία γιά εξειδικευμένα προϊόντα. 

4. Γιά τά «ροτόντα «ού υπάγονται 
«τους κανονισμούς (ΕΟΚ) άριβ. 
1 0 5 0 ) 6 9 . άριβ 2682)72 και άριβ. 
» 7 3 0 ) 7 5 . ή Ελληνική Δημοκρατία έ-
φαρμόζει πλήρως άπό τής προσχω
ρήσεως τήν ονοματολογία τού κοινού 
δασμολογίου 

9, Η, Ελληνική Δημοκρατία καταρ-
»"•i *SL.T3*· «Ρ<^ωρηβ«ως όλους 
τους δββμούς \ φορολ^ικές επι
βαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσμα
τος, έκτος των αναφερομένων στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, γ ι ά τά προ 
Ιόντα τά υπαγόμενα στον κανονισμό 

pu). 1039)69 και ¡ΕΟΚ) αριθ. 
αποτέλεσμα-

Ιμενα 
up... 

ενισχύσεις ισοδυνάμου 
τος γ ι ά τά «ροτόντα Τά υπαγόμενα 
«τους κανονισμούς (ΕΟΚ) 
Μ*2>72 κβί άρι*. Í73l í )75. 

'Οσον άφυρά τις εισαγωγές προ-
ελευσεως Κοινότητ«;, ή Ελληνική Δη 
μοκρατία καταργεί άπο τής προσχω
ρήσεως κάθε ποσοτικό περιορισμό 
καθώς και κάθε μέτρο ισοδυνάμου μι 
ποσοτικό ταριοριομά αποτελέσματος 
γιά τά προϊόντα πού υπάγονται 
στους κανονισμούς (ΕΟΚ) άριβ, 
1051)4». άριβ 2730)75 και άρε«. 

· . Τό Συμβούλιο, μί ειδική «λείο-
φιηφία «ροτάσει τής Επιτροπής, · * . 

ΤΜΗΜΑ III: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑ
ΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡβΡΟ « 5 

*Λν οί περιστάσεις τό επιτρέπουν. 
η Ελληνική Δημοκρατία θά πραγμα
τοποιήσει τήν ελευθέρωση τής κινή
σεως κεφαλαίων και τών αδήλων συν. 
αλλαγών πού προβλέπονται στά άρ
θρα 50 μέχρι 54, πρό τής τιαοόδχ) 
τών προθεσμιών «ου προβλέπονται 
ατά άρθρα αυτά. 

ΑΡβΡΟ β β 

Γι* τήρ εφαρμογή των διατάξε
ων τού παρόντος κεφαλαίου, η Επι
τροπή δύναται να διαβουλευθεί με
τά τής Νομ ιαματικής Επιτροπής και 
να υποβάλει κάθε κατάλληλη πρότα
ση ατό Συμί ιίιλιο. 

ΤΙΤΛΟΣ IV 

ΓΈΟΡΓΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιι ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Α Ρ β Ρ Ο « Τ 

Εκτός αντιθέτων διατάξεων τού 
«αροντος τίτλου, οί κανόνες πού προ-
βλέπονται στην παρούσα πράξη εφαρ. 
μόζονται στά γεωργικά προϊόντα, 

Α Ρ β Ρ β · β 

1. Οι διατάξεις τού παρόντος άρ
θρου t«αρμόζονται στις τιμές γ ι ά 
τις οποίες γίνεται στό κεφάλαιο 2 
αναφορά στο παρόν άρθρο, 

2. Μέχρι τήν πρώτη προσέγγιση 
τιμών η οποία αναφέρεται στό άρ
θρο 39, οί τιμές «ού «ρέπει νά ε
φαρμοσθούν στην Ελλάδα καβορίζον 
ται σύμφωνα μέ τους κανόνες «ού 
«ροβλέπονται οτήν κοινή οργάνωση 
των αγορών στον σχετικό τομέα, ο« 
επίπεδο τιού επιτρέπχι στους παρα
γωγούς τ>3ύ τομίως αυτού νά επι
τύχουν τιμές αγοράς ισοδύναμες προς 
τις επιτευχθεΐσες υπό τό προηγούμε
νο εθνικό καθεστώς κατά τήν διάρ. 
κεια μιας αντιπροσωπευτικής περιό
δου, «ού θά προσδιορισθεί γ ι ά κάθε 
•προϊόν. 

ΕλλεΙψ/ι πάντως στοιχείων γιά τις 
τιμές ορισμένων προϊόντων οτήν ελ
ληνική αγορά η εφαρμοστέα τιμή α 
αυτό ιό Κράτος μέλος υπολογίζεται 
βάσει των τιμών πού εφαρμόζονται 
οτήν Κοινότητα στην παρούσα της 
σύνθεση γιά προϊόντα 'ή· ομάδες «ρβ-
,όντων ομοειδών 'ή' μέ Τά οποία ευ
ρίσκονται σέ ανταγωνισμό. 

τικά. η «ροοέγνιση πραγματοποιεί
ται αέ επτά στάδια ώς εξής: 

a l "Οταν νια ένα κροίόν, η τι
μή στην Ελλάδα είναι κατώτερη 
τής κοινής τιμής, η τιμή β" αυτό 
τό κράτος μέλος προσαυξάνεται δια 
δοχικωε κατά τις έξη πρώτες προ-
αγγίσεις, κατά τό ί ν α έβδομο, το 
ένα έκτο, τό ένα πέμπτα, τό ένα τέ
ταρτο, τό ένα τρίτο και κατά τό ή
μισυ τής διαφοράς μεταξύ τού ε
πιπέδου τής τμιής οτό κράτος μέ
λος αυτό καί τού επιπέδου τής κοι
νής τιμής πού εφαρμόζονται «ρίν 
από κάθε προσέγγιση. Η τιμή που 

Χ κόπτει από τόν υπολογισμό au-
, αυξάνεται αναλογικώς προς 

τήν ενδεχομένη αύξηση τής κοινής 
Τιμής γιά την επόμενη περίοδο εμπο
ρίας. Η κοινή τιμή εφαρμόζεται α
πό τήν έβδομη προσέγγιση. 

β) Οταν, γιά ένα «ροϊόν, η τι
μή {.τήν Ελλάδα «Ιναι ανώτερη τής 
κοινής Τιμής, η υφισταμένη διαφο
ρά μετάξι τού επιπέδου τιμής που 
εφαρμόζεται πριν από κάθε προσέγ
γιση στό κράτος μέλος αυτό και 
τού επιπέδου τής κοινής τιμής πού 
«φααρμόζεται για την επόμενη πε· 
ρίοδν εμπορίας μειώνεται διαδοχι
κώς κατά τις έξι πρώτες προσεγγί
σεις, κατά τό ένα έβδομο, τό ίνα 
θκτο, τό ένα πέμπτο, τό ένα τέταρ
το, τό ένα τρίτο και κατά τό ήμι
συ. Η κοινή τιμή εφαρμόζεται από 
Τήν έβδομη προσέγγιση, 

1. 'Οσον αφορά τά άλλα προ
ϊόντα, H προσέγγιση πραγματοποι-

Τα αρχεία 
του Δ.Σ.Ε. 
Λόγω αιφνίδιας α-

σθένειας του συντά
κτη μας κ. Γιώργου 
Μαύρου η έρευνα «τα 
αρχεία του Δημοκρα
τικού Στράτου» ανα
βάλλεται yia την ερ
χόμενη Τετάρτη. 

ΑΡΘΡΟ Μ 

1. "Αν η εφαρμογή τών διατάξε
ων του παρόντος τίτλου οδηγεί σε 
επίπεδο τιμών διαφορετικό από ε
κείνο των κοινών τιμών, οί τιμές 
γιο τις οποίες γίνεται στό κεφά
λαιο 2 αναφορά στό παρόν άρθρο, 
προσεγγίζουν ΤΟ επίπιδο των κοι
νών Τιμών, μβ τήν ιπιφυλαξη Των 
διατάξεων τής παράγραφο« > 4, κατ 
έτος, κατά τήν έναρξη Tjg περιό
δου εμπορίας. σύμφωνα μέ τις 
διατάξεις των «apaypaotvrv 2 και ι 

2. Ό σ ο ν αφορά: 
— Tic τομάτες και τ* pao.*-

«ού iitMryovrai οτον κανονισμό 
(ΕΟΚι αριβ. 1015)72 περί κοινής 
οργανώσεως αγοράς στον τομέα 

«ωροκηπευΤικων και 
— Τά μεταποιημένα προϊόντα, μ» 

βάση τομάτες ή ροδάκινα «ού υ«ά-

ÌwvTeri στον" κανονισμό (ΕΟΚ) αρ. 
16)77 «ερι κοινής οργανώσεως α-

γορ·«ς στον τομέα τωι μιταποιημε-
νων προϊόντων μί. βάση οπωροκηπ»« 

είται σέ «Αντε στάδια ώς ξής: 
α ) 'Οταν γιά ένα «ροιον, η τι

μή οτήκ Ελλάδα είναι κατώτερη α
πό τήν κοινή τιμή, η εφαρμοστέα 
τιμή σ αυτό τό κράτος μέλος προ
σαυξάνεται διαδοχικώς κατά τις 
τέσσερις πρώτες προσεγγίσεις, κατά 
τό »να πέμπτο, τό ένα τέταρτο, τό 
ένα τρίτο καί κατά τό ήμισυ της 
διάφορα« μεταξύ τού επιπέδου της 
τιμής στό κράτος μόλος αυτό και 
τού επιπέδου τής κοινής τιμής «ου 
εφαρμόζονται πριν από κάθε «ρο-
σέγγιαη. Η τιμή «ού προκύπτει από 
τόν υπολογισμό αυτό αυξάνεται α
ναλογικώς προς τήν ενδεχομένη αύ
ξηση τής κοινής τιμής για τήν «πο-
μένη περίοδο εμπορίας. Η κοινή τιμή 
εφαρμόζεται από τήν πίμτπη ' προ
σέγγιση. 

β) Ό τ α ν , γιά ένα προϊόν, m τιμή 
οτήν Ελλάδα είναι ανώτερη afte την 
κοινή τιμή, η υφισταμένη διάφορα 
μεταξύ τοό επιπέδου τής τιμής «ou 
εφαρμόζται πριν από κάθε προσέγ
γιση στό κράτος μέλος αυτό καί του 
επιπέδου τής κοινής Τιμής πού ε
φαρμόζεται γι» τήν επομένη περίο
δο εμπορίας μειώνεται διαδοχικώς 
κατά τις «ρώτες τεοσιρις προσεγγί
σεις, κατά τό ένα πέμπτο, τό «να 
τέταρτο, τό ένα τρίτο καί κατά τό 
ήμισυ. Η κοινή τιμή εφαρμόζεται 
από τήν πέμπτη προσέγγιση. 

4. Γιά τήν αρμονική εξέλιξη της 
διαδικασίας ολοκληρώσεως, τό Χυμ-
βούλιο δύναται κατά τήν διαδικασία 
neo προβλέπεται στό άρθρο 43, πα. 
ραγραφος 2 τής συνθήκης ΕΟΚ, νά 
«ποφαοΐαει ότι. κατά παρέκκλιση α
πό τις παραγράφους 2 καί 3 η τιμή 
ενός ή «ρεασοτέρων προσόντων γιά 
τήν Ελλάδα διαφέρει κατά τήν διάρ
κεια μιας περιόδου «μκορίας από 
τις τιμές τ>3ύ προκύπτουν από τήν ε
φαρμογή των παραγράφων 2 'ή'1. 

Η διαφορά αυτή. δέν δύναται νά 
υπιρβιΐ κατά 10ο)ο τό ποσό τής με-
ταβ·>- ιού πρέπει νά πραγ-

ΐ)β.ι 
ηπτωση αυτή, τό ε«1«ε· 

So τώ .i τήν ε«ομένη «ι, 
δ» εμπορίας είναι »κείνο πού θά προ 

από τήν εφαρμογή 1 
ραγράφων 2 'ιγ 3 άν η διαφορά δέν 
είχε αποφασισθεί 
όμως «ερεσδη εμπορίας, είναι δυνα

τόν νά αποφασισθεί μία περαιτέρω 
διαφορά σέ σχέση μέ τό επίπεδο αυ
τό, σύμφωνα μέ τίς προϋποθέσεις 
πού προβλέπονται στά ανωτέρω ε
δάφια. 

Η παρέκκλιση πού προβλέπεται στό 
πρώτα εδάφιο δέν εφαρμόζεται οτήν 
τελευταία προσέγγιση «ού αναφέρε
ται στις παραγράφους 2 ·ή· 3. 

ΑΡβΡΟ β β 

Τό Συμβούλιο δύναται νά «πεο-
φασισει κατά τήν διαδικασία «ού 
προβλέπεται στό άρθρο 43 παράγρα
φος 2 τής συνθήκης ΕΟΚ, ότι ή κοι-
νή τιμή εφαρμόζεται στην Ελλάδα 
γ ι ά ένα ορισμένο προϊόν: 

α> όταν διαπιστούται ότι η δια
φορά μεταξύ τού επιπέδου τιμής, για 
τό «ν λόγω προϊόν στό Κράτος μέ
λος αυτό καί τού επιπέδου τής κοι
νής τιμής είναι ελαχίστη 

Β) όταν η 
η Τιμή οτήν 6ι*ι 
λόγω προϊόν είναι ανώτερη τής κοι 
νής τιμής. 

Α Ρ β Ρ Ο β 1 

Οί διαφορές τού επιπέδου των Τι
μών, γιά τις οποίες γίνεται στό κε
φάλαιο 2 αναφορά στό παρόν άρθρο, 
εξισώνονται κατά τον ακόλουθο 
τρόπο: 

1. Γιά τά προϊόντα γιά τά οποία 
ορίζονται τιμές σύμφωνα μέ τις δια
τάξεις τών άρθρων 58 καί 59 τά 
εξισωτικά ποσά πού εφαρμόζονται 
στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινό
τητος στην παρούσα της σύνθεση και 

Τιμή οτήν Ελλάδα 'ή -

ιεβνή αγορά γιά τά εν 

τίς διατάξεις τού άρθρου 42, «αρ. 1 
πρώτο εδάφιο, γ ι ά τα προϊόντα στά 
οποία εφαρμόζονται εξισωτικά «οσά. 

ΑΡβΡΟ β β 

Αν ή τιμή τής διεθνούς αγοράς 
γ ι ά βνα προϊόν «ιναι ανώτερη οπό 
τήν τιμή «ού λαμβάνεται γιά τόν υπο 
λογισμό τής (πιβαρύνσκως κατά τήν 
εισαγωγή ή οποία θεσπίζεται στό 
πλαίσιο τής κοινής γεωργικής πολι
τικής, μειούμενη κατά τό »ξισωτιχό 
ποσό που αφαιρείται από τήν επιβά
ρυνση κατά τήν εισαγωγή κατ' εφαρ
μογή τού άρθρου 61 ή άν η επιστρο
φή κατά τήν εξαγωγή προς τις τρι-
« ς Χώρες " ν α ι κατώτερη από τό 
εξισωτικό ποσό ή άν δέν χορηγείται 
επιστροφή, είναι δυνατόν νά ληφθούν 
τά κατάλληλα μ*τρα γιά τήν εξα
σφάλιση τής καλής λειτουργίας τής 
κοινής οργανώσεως τών αγαθών. 

Α Ρ β Ρ Ο β β 

Τά χορηγούμενα εξισωτικά «οσά 
χρηματοδοτούνται από τήν Κοινό-
τού Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 

μέσω τού τμήματος 
Προσανατολισμού καί Εγγυήσεων. 
Πε*α μέ ιγ · , ι ·ηοι, . ,ν 

Α Ρ β Ρ Ο · 4 

T«c Ελλάδος, καθώς καί μέταξυ τήι; 
Ελλάδος καί τών τρίτων χωρών, εί
ναι ίσα μέ τή διαφορά μ έ τ α " 
τιμών που καθορίζονται γιά « 
λάβα καί τών κοινών τιμών. 

ιαξύ των 
ι τήν Ελ. 

τιμών. 
2. Δέν καθορίζεται tv τούτοις εξι

σωτικό «οσό άν ή εφαρμογή τής «α-
ραγράφου 1 οδηγεί σέ ένα ελάχιστο 
ποσό. 

3. α ) ΧτΙς συναλλαγές μεταξύ 
Ελλάδας και Κοινότητος στην παρού
σα «της σύνθεση, τά εξισωτικά «οσά 
εισπράττονται άπό τό κράτος εισα
γωγής -ή· χορηγούνται ά«ά τ * κρά
τος εξαγωγής. 

Β) Ετίς συναλλαγές μεταξύ τή« 
έλλάδος καί τών τρίτων χωρών, οι 
εισφορές ή' οί άλλες επιβαρύνσεις 
κατά τήν εισαγωγή, «ού εφαρμόζον
ται οτό πλαίσιο τής κοινής γεωργι
κής πολιτικής, καθώς καί οί επιστρο
φές κατά τήν εξαγωγή μειώνονται 'ή' 
αυξάνονται κατά περίπτωση κατά τά 

τικά ποσά πού εφαρμόζονται 
στις συναλλαγές μέ τήν Κοινότητα 
στην παρούσα της σύνθεση. 01 δα
σμοί δέν δύνανται «άντως νά μειω
θούν κατά τό εξισωτικό «οσό. 

4. Γιά τά προϊόντα γιά τά όποια 
ó δασμός τού κοινού δασμολογίου 
είναι παγιοποιημένος ατό πλαίσιο της 
Γενικής Συμφωνίας Δασμών καί Εμ
πορίου, ή παγιοποίηση λαμβάνεται 
ύπ όψη. 

5. Τό εξισωτικά «οσό «ού εισπράτ
τεται ή χορηγείται από ένα Κράτος 
μέλος, σομφωνα μέ τήν παρ. 1, δέν 
δύναται να είναι ανώτερο τού συνο
λικού ποσού πού εισπράττεται από τό 
ίδιο αυτό Κράτος μέλος κατά τήν 
εισαγωγή προελεύσεως τοπ,.» 
ρων που απολαύουν τής ρήτρας του 
μάλλον ειινοουμένου Κράτους;. 

Τό Ζυμβούλιο δι vorrai μέ ειδική 
Πλειοψηφίας πρι>Τάσ»ι "ir Επιτροπής 
νά παρέκκλινε» από τόν κανόνα αυ
τόν ιδίως γιά νά ότι ροπές 
εμπορίου κατ στρεβλώσεις στον θ 
γωνισμό. 

6 Τό Συμβούλιο δύναται μέ »ιδι
κή «λειονρηφια «pOTáu 
πήτ 

μέτρο, για τήν . 
της κοινής .γεωργικής παλ. 

Γιά τά προϊόντα τών οποίων η 11-
σαγωγή προελεύσεως τρίτων χωρίον 
οτήν οΚινότητα οτήν παρούσα της 
σύνθεση υπόκειται σέ δασμούς, ε-
•αρμόζονται οι ακόλουθες διατά
ξεις: 

1. Οι εισαγωγικοί δασμοί καταρ. 
γούνται προοδευτικώς μεταξύ της 
Κοινότητος στην παρούσα της συι-
•W» καί τής Ελλάδος στίς ημ«ρο· 
μηνιες καί σύμφωνα μέ τόν ρυθμό 
«ού «ροβλέπονται στό άρθρο 25. 

Εν τούτοις, γιά τά προϊόντα «<•«' 
υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) α. 
ριβ. 8 0 3 ) 6 8 περί κοινής οργανώσε
ως αγοράς στον τομέα τού βσείου 
κρέατος, οι δασμοί βάσεως καταρ
γούνται προοδευτικώς σέ πέντε στά
δια από 20ο)ο κατά τήν έναρξη κα. 
θε μιας από τίς πέντε «εριόδους εμ
πορίας μετά την προσχώρηση. 

Ό τ α ν , γιά τά προϊόντα «ού ανα
φέρονται οτήν παράγραφο Ι, περί
πτωση β, οι δασμοί τού κοινού δα
σμολογίου είναι κατώτεροι των δα
σμών βάσεως, οι δασμοί αυτοί αντί 
καθίστανται, γιά τήν εφαρμογή της 

παρούσης «οκεαγράφου. από τους 
δασμούς τού κοινού δασμολογίου. 
Ι. α ) Γιά τήν προοδευτική εισαγωγή 
τού κοινού δασμολογίου, η Ελληνι
κή Δημοκρατία μειώνει τή διάφορα 
«ού υφίσταται μεταξύ ταύ 6α. 
βάσεως καί τού δασμού τού κ«. 
δασμολογίου υπό τους όρους, στ ir 
ημερομηνίες καί σύμφωνα μέ τον 
ρυθμό πού «ροβλέπονται στο άρθρο 

>) Κατά παρέκκλιση τής περνπτω-
σεως a ó δασμός τού κοινού δασμό 
λογίου εφαρμόζεται πλήρως άπό τήι " " *« φορολογικός έκ 
Ελληνική Δημοκρατία από τήν 1η Ι- βοουνάμου αποτελέσματ 
ανουαρίου 19β0 γιά τά ακόλουθα *<*>* ποσοτικούς περιορισμό 

μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος 
ανουαρίου 
προϊόντα! 

-Προϊόντα «ο© ύπάγοντοΛ στον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 809)66. 

- Προϊόντα «ου υπάγονται στον 
κανονισμό (ΕΟΚ) Αριθ. 1035)71 για 
τα όποια καθορίζεται τιμή άιτχγωγ ' 

τε pió ~ 

ινται 
100)76 πι 

γοράς στον 

μη άνοτγω-

—Προϊόντα «σο ijnavovrai στον 
κανόνισμα (ΕΟΚ) αριθ. 3 3 7 ) 7 9 «κ· 
ρί κοινής όρνανωσεως τής άμπελο -
οινικής αγοράς καί γ ι ά τά οποία κα. 
θορίζεται τιμή αναγωγής. 

3. Κατά τήν έννοια τών παραγρά
φων 1 καί 2. ó δασμός Βάσεως εί
ναι ό οριζόμενος στό άρθρο 24. 

4. Για τά προϊόντα «ού υπάγονται 
στην κοιν* οργάνωση τών άγορων, 
δύναται νά αποφασισθεί σύμφωνα 
μέ τήν διαδικασία «ού προβλέπεται 
ene άρθρο S τού κανονισμού άριβ. 
136)66)ΕΟΚ "ή', κατά περίπτωση, 
στά αντίστοιχα άρθρα τών άλλων 
κανονισμών «ερι κοινής οργανώσεως 
των γεωργικών άγορων οτιι 

α) επιτρέπεται στην Ελληνική Δη
μοκρατία νά προβαίνει: 

—οτήν καταργηοη τών δασμών 
πού αναφέρονται οτήν παράγραφο 1 
°ή' στην προσέγγιση πού αναφέρεται 
οτήν παράγραφο 2 μέ ρυθμό ταχύτε
ρο άπό τόν προβλεπόμενο στίς πα
ραγράφους αυτές, 

—στην ολική 'ή' μερική αναστολή 
των δασμών που εφαρμόζονται στά 
ιισαγάμενα προϊόντα προελεύσεως 
των παρόντων Κρατών μελών, 

—στην ολική ·ή· μερική αναστολή 
των δασμών «ού εφαρμόζονται στά 
εισαγόμενα προϊόντα προελεύσεως 
τρίτων χωρών. 

Ρ) ή Κοινότης στην παρούσα της 
σύνθεση, προβαίνει; 

—οτήν κατάργηση τών δασμών 
«ού αναφέρονται στην παράγραφο 1 
μί ρυθμό ταχύτερο άπό τόν «ροβλε 
πόμενο ο' αυτή 

—στην ολική ·ή" μερική αναστολή 
Των οαπμων «ού εφαρμόζονται στά 
εισαγόμενα προϊόντα προελεύσεως 

Γιά τά άλλα προϊόντα δέν απαι
τείται άδεια προκειμένου ή Ελλη
νική Δημοκρατία νά προβαίνει στην 
εφαρμογή των μέτρων πού άναφέ-
ροιται στις δύο πρώτες υποπεριπτω-
ο»ις τήι περιπτωσες α τού πρσηγου-
lin-ου εδαφίου. Η Ελληνική Δημο
κρατία πληροφορε! τά άλλα Κράτη 
μέλη καί τήν Επιτροπή γιά τά μέ
τρα «Ού ελήφθησαν. 

ΟΙ δασμοί «ού προκύπτουν άπό 
ιιϊα έπιταχυνομένη Ηροετκγγια· δέν 
δύναται νά είναι κατώτεροι άπό τους 
εφαρμοζόμενους κατά τήν εισαγωγή 
τω ν ίδιων προϊόντων προελεύσεως 
τών άλλων κρατών μελών 

Α Ρ β Ρ Ο β · 

Ι Τό καθεστώς «ου εφαρμόζεται 
οτήν Κοινότητα στην παρούσα της 
σύνθεση, όσον άφορα τους Δασμ 
καί τίς «ορολογικές έπιβαρύνο« 

Of καβώι 

όαρμόζιται ατή» Τ.λλά&α 
•Ί. (πιφυ-

τών διατάξεων των όρθρων 61 
64 καί 119 γ ιο τά προϊόντα πού 
υπάγονται κατ«* τήν προσχώρηση στην 
κοινή οργάνωση τών άγορων. 

2 Γιά τά προϊόντα «ού δέν ύπό-
•σχώρηοη στην 

κοινή οργάνωση τω« αγορών, οί 
υ 11 περί «ροοδι 

φορολΟΥ,> 
επιβαρύνσεων ισοδυνάμου προς δα-

νόμου αποτελέσματος δέ» έφορμοζονι 

Τακ έπε τών φορολογικών επιβαρύν
σεων, «τών περιορισμών καί μέτρων 
αίπων, όταν αποτελούν μέρος μιας 
εθνικής οργανώσεως αγοράς κατά 
τήν ημερομηνία τής προσχωρήσεως. 

Ή διάταξη αυτή εφαρμόζεται μό
νο μέχρι τής Θέσεως σέ εφαρμογή 
τής κοινής οργανώσεως τών άγορων 
γ ι ά τά προϊόντα αυτά και τό αργό
τερο μέχρι τήν 31 Δικιμβριου 1985 
και στο μέτρο που είναι απολύτως 
αναγκαίο γιά νά εξασφαλισθεί ή 
διατήρηση της εθνικής οργανώσεως. 

3. Ή Ελληνική Δημοκρατία ε
φαρμόζει άπό τήν ιη 'Ιανουαρίου 
1961 τήν ονοματολογία του κοινού 
δασμολογίου, γ ι ά τά προϊόντα «ού 
υπάγονται οτό παράρτημα 11 τής 
συνθήκης ΕΟΚ. 

APOPO β β 

1. Τό στοιχείο τιού προορίζεται νά 
εξασφαλίσει την προστασία τής μ« -
ταποιητικής βιομηχανίας καί χρηοι. 
μοποιείται στον υπολογισμό της επι
βαρύνσεως κατά τήν εισαγωγή προ 
ελεύσεως τρίτων χωρών, γ ι ά τά 
προϊόντα «ου υπάγονται στην κοινή 
οργάνωση τών σιτηρών καί τής ορυ-
ζής. εισπράττεται κατά τήν εισαγω
γή προελεύσεως Ελλαβος στην Κοι-
νοτητα υπό -τήν Παρούσα της σύνθεση. 

Ι. Γιά τίς εισαγωγές οτήν Ελλάδα 
τό «οσό τού στοιχείου αυτού καθο
ρίζεται μέ τόν διαχωρισμό τού στοι
χείου ή τών στοιχείων πού αποσκο. 
πούσαν στην εξασφάλιση τής προστα 
σιας τής μεταποιητικής βιομηχανίας 
εντός τς προστασίας «ού εφαρμόζι-
ται την 1η Ιανουαρίου 1979. 

Τό στοιχείο ή τά στοιχεία αυτά 
εισπράττονται κατά τήν εισαγωγή 
προελεύσεως- άλλων Κρατών μελών. 
ΑντικοΦιοτουν, όσον αφορά τήν επι
βάρυνση επι της εισαγωγής προελεύ
σεως τρίτων χωρών, τό στοιχείο τής 
Κοινοτικς προστασίας. 

3. ΟΙ διατάξεις τού άρθρου 64 
εφαρμόζονται στό στοιχείο πού ανα
φέρεται στις παρ- 1 καί 2 καί τό 

οποίο λαμβάνεται ως στοιχεο βάσεως. 
Εν τούτοις, οι έν λόγω μι ιώσεις ή 
προσεγγίσεις πραγματοποιούνται σ» 
5 στάδια ORO 20ο)ο κατά τήν έναρξη 
τής κάβε μιας των 5 περιόδων ιμττο-
ρίας μετά την προσχώρηση που εα 
βοριζονται γιά τό εν λόγω «ροϊϋν 
βόχκως. 

Α Ρ β Ρ Ο β Τ 

Κατά τόν καθορισμό τού έαιπέδου 
-••ιαφόρων ποσών πού προβλ» 

ται στο πλαίσιο τής κοινής γεωργι-

διατά
ξεων τού άρθρου ββ, επιτρέπεται στην 
Ελληνική Δημοκρατία νά διατηρήσει 
τίς εθνικές ενισχύσεις, μεταβατικώς 
καί μέ προοδευτική μείωση μέχρι τήν 
31η Δεκεμβρίου 1985 Πάντως, δύ
ναται νά γίν*ι παρέκκλιση α«ό τήν 
αρχή τής «ροι>6«υτικής μιιοεως γ ι α 
τίς ελληνικές εθνικές ενισχύσεις σι 
οποίες πρώέπει νά εκτιμηθούν λαμ
βάνοντας υ«' όψη Τό πεδίο εφαρμο
γής τών κοινωνικο-διαρθρωτικών ο · 
δηγιών πού αναφέρονται στό παράρ
τημα IV. 

Ι.- Τό Συμβούλιο μέ ειδική πλειο
ψηφία προτάοει τής Επιτροπής λαμ
βάνει από τής προσχωρήσεως τά α
ναγκαία μέτρα γ ι ά τήν εφαρμογή 
τβύ »βρόντος άρθρου. Τά μέτρα αυτά 
τβριλαμβάνουν ιδίως τόν πίνακα καί 
Τήν ακριβή ονομασία τών ενισχύσεων 
»nú αναφέρονται οτήν «αρ. 1, τό 
«οσό τους, το ρυθμό καταργήσεως 
τους καθώς «αϊ τους απαραίτητους 
τρόπους εφαρμογής γ ι ά τήν καλή 
λειτουργία τής κοινής γεωργικής πο
λιτικής. Οι τρόποι αυτοί πρέπει »ξ 
άλλου νά εξασφαλίζουν τήν ισότητα 
προσόάαΐΊΛ«- τΑν ιιίσι.ιν «καρανωνήτ 
στην ελληνική αγορά, είτε είναι κα
ταγωγής Ελλάδος, είτε καταγωγής 
παρόντων κρατών μελών. 

A M P O Τ β 

Τ. Μθχ»Η τήν έναρξη της Ισχύος 
τών συμπληρωματικών διατάξεων 
πού βά θεσπισθούν άπό τήν Κοινότη
τ α καί 

-^τό αργότερο μέχρι τήν αρχή 
τήε πρώτης περιόδου εμπορίας μετά 
την προσχώρηση, γιά τά προϊόντα 
«où αναφέρονται οτήν «αράγραψο 
2, περίπτωση α, 

—τό άργότ«ρο μέχρι τη\ 31η Δε
κεμβρίου 1985, γ ι ά τά «ροϊόντα πού 
αναφέρονται οτήν παράγραφο 2, «έ-
ριπτωση ρ 
επιτρέπεται στην Ελληνική Δήμο· 
κρατία νά διατηρήσει γ ι ά τά προϊ
όντα αυτά άπό τά μέτρα πού Ισχύ
ουν στην επικράτεια της ύπό τό 
προηγούμενο εθνικό καθεστώς, κατά 
τήν διάρκεια μιας άντικροσω«*υτι· 
κης «εριόδου «ού θά καθαρισθεί, ε
κείνα «ού είναι απολύτως αναγκαία 
γ ι ά νά διατηρηθεί τό εισόδημα 
τοθ "Ελληνα «βραγωγού ατό ίδιο ε
πίπεδο μέ εκείνο «ού είχ» επιτευχθεί 
ύπό τό προηγούμενο εθνικό καθε
στώς. 

2 . Τά προϊόντα «ού αναφέρονται 
στην παραγ. 1 είναι τά ακόλουθα: 

α ) σύκα ξηρά υπαγόμενα οτήν 
κλάση 08.03Β τού κοινού δασμολο
γίου, σταφίδες υ«αγομ»ν«ς οτήν κλά
ση 08.04Β τού κοινού δοβμολογίου. 

ρ) κλαίες προοριζόμενες γ ι α χρή
σεις άλλες εκτός τής παραγωγής 
ελαιολάδου, υπαγόμενες στίς κλάοεις 
07.01 Μ Ι, EX 07.02Λ 07.03 Α Ι, 
EX 07.04Β EX 20.01 Β καί EX 20., 
02ΣΤ τού κοινού δασμολογίου. 

3. Τό Ζυμβούλιο μέ ειδική «λείο» 
ψηφία κροτασει τής Επιτροπής καθο
ρίζει από τής προσχωρήσεως τά <* 
νααίραμίνα στην παραγ. 1 μέτρα, 
«ου επιτρέπεται νά διατηρήσει η Ελ· 
ληνική Δημοκρατία. 

Α Ρ β Ρ Ο Τ Ι 

Κάβε απόθεμα προϊόντων nao ευ
ρίσκονται σέ ελεύθερη κυκλοφορία 
στο ελληνικό έδαφος την 1η Ιανου
αρίου 1981 καί υπερβαίνουν την 
ποσότητα πού δύναται νά βεωρηβεί 
οτι αντιπροσωπεύει κανονικό απόθ» 
μα μεταφοράς, πρέπει νά καταργη
θεί απ* την Ελληνική Δημοκρατία 
καί μέ δαπάνη της στο πλαίσιο κοι 
νοτικων διαδικασιών πού βά ορι
σθούν, εντός προθεσμιών πού βά 
»f.»..piuOi)uv 

κής πολιτικής, μέ τήν 
τιμών πού άνα. 
58, λαμβιι 
λαδά, ατό μέτρο πού Ι 
γιά την καλή λειτουρ« 
γεωργική. 

ιη. κοινής 
. ιρμοζό-

μ » ν «MBwriKO ποσό "ή . ελλείψει aù-
η διαπιστωθείσα διαφορά τιμι,ιν 
όταν συντρέχει περίπτωση, ή 4-

ιιπτωση των δα«ι, 

Α Ρ β Ρ Ο β β 

Ι. Οι διατάξεις τού παρόν τ 
»ρου έφο ρ 
πριμοδότη
σα πού καθορίί, 

• τα 
όποιο Φάλαιο 2 
φορά ατό παρόν άρθρο. 

2, Γι* τήν (Ιααγω·, η τών κοινοιι-

ΑΡΟΡΟ T t 

1. Το Χυμβαυλιο μέ ειδική Ηλείο-
ψηφία προτάοιι της Επιτροπής θε
σπίζει τις αναγκαίες διατάξεις γ ι ά 
την εφαρμογή των διατάξεων τοο 
«αρόντος τίτλου. 

2. Το Ζυμβούλιο μέ ομόφωνη α
πόφαση προτασει της Επιτροπής ισι 
κατόπιν Διαβουλεύσεως με την 
{υνέλευοη δύναται νά προβεί στις 
αναγκαίες προσαρμο 
του «αρόντος τίτλου, πού πιβο 
νά καταστούν αναγκαίες σέ περί-
πτώση τροποποιήσεως των κοινοί ι-
κ,.ιν ρυθμοί 

Α Ρ β Ρ Ο 7 8 

Α« ικταθατίΜβ μέτρα είναι ακτγ«οία 
π α va 6i|unXv«i<tt.! η μετάβαση «mi ι* 
»«ιστάμ**· κετβεστάι; i**c ιεμ; βλλό-
βος στο καβεστέες neu wpOKvnm an* 
τή» εφαρμογή της κοινή«; «βγο»*««-". 
των αγορών «νμο<**α μ» TIC πρβνπββέ-
oue «βν πβ·β*έπον«α, στ»« πβ»4»τβ 
τίτλο, ιβίυς αν * 6**η σε εφαρμογή ταυ 
νέου κοθεστάτας «ατό τη· προβλεπόμενη 
ημερομηνία Trptweoíki για ορισμένα 
προϊόντα, 9* αιοθηιέι; βνοχιίβεας, τβ 
μετμο αντ* βϋΓκίν,οννοι βύμοεινα με ιη» 
Siοίνι.noie την προβλέπεται στ» όρθρο 
36 τον κανονισμοιι αριβ 13ό)όό)ΕΟΚ 
*, κοιτΑ ιι«μ1«ιι»η. στα αντίστοιχα 4β-
ββα TU» *>λεη> κανόνισμα* πορί κοινή« 
οργονώοιυς των γ»υργι»ι»ν β γ ο ρ ό ν Τ « 
μέτρα αντ* βνναντβι κα ληφθοβν κατ* 

βιόρκεια «ερι 46ου *ον λήγ 
η Δεκεμβρίου 1982, και η 

της ημεραίιννίας βντ 

ÌT 
" Κ 

ι » « ρ μ β τ ή 
t.Si¡ ι έ ρ ο ν 

2 Το Χυμβονλκ, με βμέφιονη ατε*φο> 
«η τρονόοιι της Επιτροπής κτ« κατό
πιν βιαβονλιβριαε με τη» Χυνέλεναη H-
νπισι ν«ο κιϊροιιιιει· τη» περίοδο «τον 

«vaplptToi στην παράγραφο 1 

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ: Άλλες διατάζεις τψύ 
κειμένου τής tNrntltTTc:—""*—~ 


