ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ της
Κυπριακής Δημοκρατίας, του Κράτους του Ισραήλ, της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας για ένα Σύστημα Αγωγού
για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς τις
ευρωπαϊκές αγορές».
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου, προκαλούνται, σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
1.
Ετήσια δαπάνη από τη συμμετοχή εκπροσώπων της χώρας μας στις
συνεδριάσεις της Μεικτής Επιτροπής για την εφαρμογή της Συμφωνίας. (άρθρο
13) Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
συμμετεχόντων, διάρκεια συνεδριάσεων κλπ.), εκτιμάται στο ποσό των 4,5 χιλ.
ευρώ περίπου, στην περίπτωση σύγκλησης της Επιτροπής στο εξωτερικό
(Κύπρος, Ισραήλ, Ιταλία) για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης (ημερήσια
αποζημίωση, έξοδα διαμονής, εισιτήρια) των Ελλήνων εκπροσώπων και στο
ποσό των 1.000 ευρώ περίπου, στην περίπτωση σύγκλησης αυτής στην Ελλάδα
για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας των Μελών της Επιτροπής στη χώρα
μας. Η εν λόγω δαπάνη αναμένεται να είναι αυξημένη κατά τη διάρκεια της
φάσης κατασκευής του αγωγού, καθώς θα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά
κάθε τρίμηνο.
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν: α) λήψη μέτρων για την προστασία του
περιβάλλοντος και την ασφάλεια σε περιπτώσεις αντιμετώπισης εκτάκτων
καταστάσεων καθώς και για την προστασία και ασφάλεια του Συστήματος
Αγωγού και των Προσώπων που συμμετέχουν στις Δραστηριότητες του Έργου.
(άρθρα 8, 10) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα και από τη σύναψη πολυμερών ή διμερών σχετικών συμφωνιών,
β) προσφυγή σε διαιτητικό δικαστήριο για την επίλυση διαφοράς σχετικά με
την εφαρμογή ή την ερμηνεία της κυρούμενης Συμφωνίας, σε περίπτωση που η
χώρα μας είναι διάδικο Μέρος και την ως εκ τούτου κάλυψη των σχετικών
εξόδων διαιτησίας. (άρθρο 17) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.
3.
Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από τυχόν εφαρμογή ειδικής φορολογικής
μεταχείρισης στην Εταιρεία του Έργου που είναι υπεύθυνη για την κατασκευή
και λειτουργία του Συστήματος Αγωγού. (άρθρο 11)
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Η εν λόγω απώλεια εσόδων, η οποία εξαρτάται από τη σύναψη
μελλοντικών συμφωνιών των Αρμοδίων Αρχών των Μερών (Φορολογική
Διακυβερνητική Συμφωνία), με σκοπό τον καθορισμό της φορολογικής βάσης
για την Εταιρεία του Έργου, θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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