ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ

«ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΤΑΛΛΟΙΩΣΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

Με ην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ ξπζκίδνληαη ζέκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
ην θεθάιαην Α΄ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο γηα λσπά θαη
επαιινίσηα πξντφληα. Πην αλαιπηηθά, ζηνλ επαίζζεην θιάδν ηεο παξαγσγήο
θαη εκπνξίαο λσπψλ θαη επαιινίσησλ ηξνθίκσλ, παξαηεξνχληαη δηαρξνληθά
ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ κεηαμχ αθελφο ησλ παξαγσγψλ
ηξνθίκσλ, σο επί ην πιείζηνλ αγξνηψλ ή κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
θαη αθεηέξνπ ρνλδξεκπφξσλ, δηαλνκέσλ ή αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο
πψιεζεο, κηα πξαθηηθή πνπ δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ηε θχζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ.
Ζ δηάζεζε ησλ λσπψλ θαη επαιινίσησλ ηξνθίκσλ πξνο ηνλ ηειηθφ
θαηαλαισηή γίλεηαη κε κεγάιε ηαρχηεηα, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ πξντφλησλ, θαη
κάιηζηα κε άκεζε πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο απφ ηνλ θαηαλαισηή.
Ζ αδηθαηνιφγεηε κεγάιε θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ παξαγσγνχ θαη ησλ
κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαηαιήγεη ζηελ έκκεζε ρξεκαηνδφηεζε
ησλ ρνλδξεκπφξσλ θαη ησλ αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο, νη
νπνίνη επσθεινχληαη ηελ απμεκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπο θαη
ρξεζηκνπνηνχλ ηα παξαθξαηνχκελα ρξεκαηηθά πνζά γηα ηελ εχθνιε
ρξεκαηνδφηεζε δηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ.
Ζ αλσηέξσ δπζιεηηνπξγία ηεο αγνξάο έρεη δηαπηζησζεί θαη ζε επξσπατθφ
επίπεδν, αθνχ κε ηελ απφ 28.10.2009 αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε
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βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ηξνθίκσλ ζηελ Δπξψπε,
επηζεκαίλεηαη φηη ε αληζνξξνπία ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ κεηαμχ ησλ
ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ηξνθίκσλ απνηειεί ζπρλφ
θαηλφκελν, πεξηιακβάλνπζα κεηαμχ άιισλ θαζπζηεξεκέλεο πιεξσκέο ησλ
πξνκεζεπηψλ ηξνθίκσλ.
Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152/2013, κε ηηο νπνίεο πξνζαξκφζηεθε ε ειιεληθή
λνκνζεζία ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο,
δελ απνδείρζεθαλ ζηελ πξάμε επαξθείο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ
ζηνλ επαίζζεην θαη εμαηξεηηθήο εζληθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο
θιάδν ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ, αθνχ επηηξέπνπλ ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ
θαη κε κεγαιχηεξε απφ ηελ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία
πιεξσκήο.
Ζ γεληθή απηή πξφβιεςε γηα ζπλαιιαγέο πνπ απφ ηε θχζε ηνπο δελ
δηθαηνινγνχλ

κεγάιεο

πξνζεζκίεο

πιεξσκήο,

δεκηνπξγεί

αληίζεηα

απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ ε νδεγία πξνζδνθνχζε. Ζ ελδερφκελε εθ ησλ
πζηέξσλ επίθιεζε απφ ηνλ παξαγσγφ ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ηεο νχησο ή
άιισο δχζθνια απνδεηθλπφκελεο

θαηαρξεζηηθφηεηαο ησλ ελ ιφγσ φξσλ

πιεξσκήο δελ είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ηθαλή λα απνηξέςεη ην θαηλφκελν ησλ
απμαλφκελσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο πιεξσκέο.
Με ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε ζέζπηζε εηδηθήο
ξχζκηζεο φζνλ αθνξά ηελ πξνζεζκία πιεξσκήο λσπψλ θαη επαιινίσησλ
ηξνθίκσλ, κε ηνλ ξεηφ απνθιεηζκφ ηεο δπλαηφηεηα ζπκβαηηθήο ππέξβαζεο
ηνπ ζπλήζνπο ρξφλνπ πιεξσκήο, ζεηηθά ζα ζπκβάιεη επίζεο θαη ε πξφβιεςε
ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ λέσλ δηαηάμεσλ.
ρεηηθή λνκνζέηεζε αθνινπζείηαη ήδε απφ αξθεηά επξσπατθά θξάηε, ηα
νπνία πξνβιέπνπλ ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία πιεξσκήο αλαθνξηθά κε εηδηθέο
θαηεγνξίεο πξντφλησλ, ηδίσο ηα

λσπά θαη επαιινίσηα ηξφθηκα, θαη

απνθιείνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκβαηηθήο παξέθθιηζεο επί πνηλή κάιηζηα
πξνζηίκσλ.
Ο γαιιηθφο εκπνξηθφο θψδηθαο πξνβιέπεη ήδε απφ ην 1986, πξνζεζκία
πιεξσκήο ηξηάληα εκεξψλ γηα επαιινίσηα ηξφθηκα θαη είθνζη εκεξψλ γηα ην
θξέζθν θξέαο, επί πνηλή ζεκαληηθψλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ ηα νπνία, κεηά
ηελ πξφζθαηε ηξνπνπνίεζε ηεο δηάηαμεο ην 2014 κπνξνχλ λα αλέιζνπλ
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κέρξη ηηο 75.000,00 € γηα ηα θπζηθά πξφζσπα θαη ηηο 375.000,00 € γηα ηα
λνκηθά πξφζσπα πνπ παξαβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο.
Ο ηζπαληθφο λφκνο ηνπ 2010 πξνβιέπεη πξνζεζκία πιεξσκήο 30 εκεξψλ
πξνθεηκέλνπ γηα θξέζθα θαη επαιινίσηα ηξφθηκα.
Ο ηηαιηθφο λφκνο ηνπ 2012 απνθιείεη θαη απηφο ηε δπλαηφηεηα ησλ
ζπκβαιινκέλσλ λα νξίζνπλ κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία
πιεξσκήο.
Ζ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ζηνρεχεη λα απνθαηαζηήζεη ηε δίθαηε ηζνξξνπία
κεηαμχ παξαγσγψλ θαη κεηαπσιεηψλ, εμαιείθνληαο ηα θαηλφκελα ηεο
αδηθαηνιφγεηεο θαη πξνδήισο θαηαρξεζηηθήο επηβνιήο φξσλ πνπ επλννχλ ην
θαηλφκελν πνιχκελσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο πιεξσκέο ησλ λσπψλ θαη
επαιινίσησλ πξντφλησλ ηεο αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο.
ην θεθάιαην Β΄ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ ππνρξεσηηθή αλαγξαθή πξνέιεπζεο ζην γάια θαη ην θξέαο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε πξφηαζε Δζληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ ππνρξεσηηθή
αλαγξαθή

πξνέιεπζεο

ζην

γάια

θαη

ζηα

γαιαθηνθνκηθά

πξντφληα

δηαβηβάζηεθε ζηηο 22 επηεκβξίνπ 2016 ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα
δηαβνχιεπζε ζηα θξάηε κέιε ε νπνία νινθιεξψζεθε ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ
2016 ρσξίο θάπνηα παξαηήξεζε ή ζρφιην απφ άιιν θξάηνο κέινο ή απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή. πλεπψο ην Τπνπξγείν κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ
θαηάζεζε άκεζα γηα ςήθηζε ζηελ Βνπιή ηελ ππνρξεσηηθή επηζήκαλζε
πξνέιεπζεο γηα ην γάια, ηφζν ζηηο ζπζθεπαζίεο γάιαθηνο, φζν θαη ζηα
γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πξνζπζθεπαζκέλα ή κε ησλ άξζξσλ 80-84 ηνπ
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δπκσκέλσλ
γαιάησλ φπσο ην μπλφγαια, θεθίξ, αξηάλη, θνπκίο.
Ζ ππνρξεσηηθή επηζήκαλζε ηεο πξνέιεπζεο ηνπ γάιαθηνο θαζψο θαη ηνπ
γάιαθηνο σο ζπζηαηηθνχ ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
α) «Υψξα άκειμεο: (το όνομα τηρ σώπαρ όπος έγινε η άμελξη τος γάλακτορ)»
β) «Υψξα επεμεξγαζίαο: (το όνομα τηρ σώπαρ όπος έγινε η επεξεπγασία τος
γάλακτορ)»
γ) «Υψξα ζπζθεπαζίαο: (το όνομα τηρ σώπαρ όπος έγινε η σςσκεςασία τος
πποϊόντορ)»
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Πξντφληα ηα νπνία λνκίκσο παξάγνληαη ή εκπνξεχνληαη ζε άιιν θξάηνο
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή Σξίηεο Υψξαο δελ ππάγνληαη ζην
λνκνζρέδην. Γίδεηαη κεηαβαηηθφο ρξφλνο πξνζαξκνγήο ησλ ζπζθεπαζηψλ ησλ
πξνζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ θαη ησλ πξνζεθψλ ησλ ζεκείσλ ιηαληθήο
πψιεζεο γηα ηα κε πξνζπζθεπαζκέλα πξντφληα πνπ πσινχληαη ρχδελ
δηάξθεηαο 6 κελψλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο.
Με ηελ θαηάξηηζε Δζληθήο Ννκνζεζίαο, πινπνηείηαη ε πνιηηηθή βνχιεζε θαη ν
ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο Κπβέξλεζεο, αθνχ ην ΤΠΑΑΣ κε ηελ
λνκνζέηεζε απηή:
α) ηθαλνπνηεί ην εθπεθξαζκέλν αίηεκα ησλ ειιήλσλ θαηαλαισηψλ γηα
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ γάιαθηνο σο θχξηνπ ζπζηαηηθνχ
ησλ κεηαπνηεκέλσλ γαιαθηνθνκηθψλ ηξνθίκσλ θαη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο
ηνπο κέζσ ηεο δηαθάλεηαο θαη Αζθαιέζηεξεο ηρλειαζηκφηεηαο
β) πξναζπίδεη ηα ζπκθέξνληα ησλ Διιήλσλ γαιαθηνπαξαγσγψλ
θηελνηξφθσλ ζε κηα πεξίνδν θξίζηκε γηα ηελ θηελνηξνθία ζε επίπεδν
Δπξσπατθήο Έλσζεο,
γ) ζπκβάιιεη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ γαιαθηνθνκηθψλ
θαη ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, απέλαληη ζε πξαθηηθέο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ
δ) παξέρεη ηφζν ζηνπο θαηαλαισηέο φζν θαη ζηνπο παξαγσγνχο αζθαιέο
έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε θαηαλαισηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ πξαθηηθψλ νη
νπνίεο κεζνπξφζεζκα ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε ζηα
ειιεληθά γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη ζα δψζνπλ ψζεζε ζηελ ειιεληθή
παξαγσγή θαη ζπλνιηθά ζηελ εζληθή νηθνλνκία.
ην θεθάιαην Γ΄ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ, εηζάγνληαη ινηπέο
ξπζκίζεηο, πνπ αθνξνχλ ζέκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ.
Σν θεθάιαην Γ΄ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ πεξηιακβάλεη ηηο ηειηθέο
ξπζκίζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο κεηαβαηηθέο θαη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο,
θαζψο θαη ηελ έλαξμε ηζρχνο.
Δηδηθφηεξα, κε ην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ νξίδνληαη θαη’ άξζξν ηα
αθφινπζα:
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΘΤΣΔΡΗΔΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ
ΓΙΑ ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΔΤΑΛΛΟΙΩΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
Άπθπο 1
Οπιζμοί
Σν άξζξν 1 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρέδην λφκνπ, πεξηιακβάλεη ηνπο νξηζκνχο
πνπ αθνξνχλ ηηο έλλνηεο ηνπ παξαγσγνχ, ηνπ εκπφξνπ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ, ηεο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο, ηνπ νθεηιφκελν πνζνχ, θαζψο θαη
ησλ λσπψλ θαη επαιινίσησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Οη νξηζκνί εηζάγνληαη γηα
ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ.

Άπθπο 2
Δμποπική ζςναλλαγή με ηιμολόγιο
Με ην πξνηεηλφκελν άξζξν 2 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ εκπφξνπ
αγξνηηθψλ

πξντφλησλ,

πνπ

πξαγκαηνπνηεί

εκπνξηθή

ζπλαιιαγή

κε

παξαγσγφ πνπ εθδίδεη ηηκνιφγην, λα εμνθιεί ην ηηκνιφγην εληφο 60 εκεξψλ
απφ ηελ έθδνζή ηνπ. Γίλεηαη επηπιένλ ε δπλαηφηεηα έθδνζεο ζπγθεληξσηηθνχ
ηηκνινγίνπ,

εθφζνλ πξαγκαηνπνηνχληαη

ζηνλ ίδην

έκπνξν

αγξνηηθψλ

πξντφλησλ, δηαθνξεηηθέο ζπλερφκελεο παξαδφζεηο ησλ πξντφλησλ απηψλ.

Άπθπο 3
Σπόπορ πληπωμήρ οθειλόμενος ποζού
Με ην άξζξν 3 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ νξίδεηαη ν ηξφπνο
πιεξσκήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ζηνλ παξαγσγφ. Ζ εμφθιεζε απηή γίλεηαη
κφλν κε θαηάζεζε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ παξαγσγνχ, ηνπ πνζνχ πνπ
αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην, ελψ απαγνξεχεηαη θάζε άιινο ηξφπνο πιεξσκήο
φπνπ κπνξεί εχθνια λα αιινησζεί ν επηδησθφκελνο ζθνπφο πνπ είλαη ε
αζθαιήο θαη έγθαηξε εμφθιεζε ησλ παξαγσγψλ. Ο ηξφπνο απηφο πιεξσκήο
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εηζάγεηαη κε ζθνπφ ηελ κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ
παξαγσγνχ θαη ηνπ εκπφξνπ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.

Άπθπο 4
Κςπώζειρ
ην άξζξν 4 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ, νξίδνληαη νη θπξψζεηο ηεο κε
ζπκκφξθσζεο ηνπ εκπφξνπ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηα άξζξα 2 θαη 3. Σα
πξφζηηκα θαη’ αξρήλ επηβάιινληαη επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ζε
πεξηπηψζεηο πεξαηηέξσ κε ζπκκφξθσζεο, κπνξεί λα επεθηαζνχλ ζε
δηαγξαθή ηνπ εκπφξνπ απφ ην Δληαίν Μεηξψν Δκπφξσλ Αγξνηηθψλ
Πξντφλησλ, Δθνδίσλ θαη Δηζξνψλ ηνπ λ. 3955/2011, θαζψο θαη ηελ επηβνιή
δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ 100.000 επξψ.
Πξφζηηκν επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ, επηβάιιεηαη θαη ζηνλ παξαγσγφ,
εθφζνλ δελ γλσζηνπνηεί ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ αξκφδηα αξρή.
Οη

θπξψζεηο

απηέο

θξίλνληαη

αλαγθαίεο

γηα

ηελ ζπκκφξθσζε

ησλ

αληηζπκβαιινκέλσλ ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Σέινο σο αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ
νξίδεηαη ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη Πξνψζεζεο
Πξντφλησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
Άπθπο 5
Γιαζηαςπωηικοί έλεγσοι
Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θεθαιαίνπ Α΄, εηζάγνληαη
ζην άξζξν 5 ξπζκίζεηο γηα ηελ δηεμαγσγή δηαζηαπξσηηθψλ ειέγρσλ.
πγθεθξηκέλα θάζε κήλα ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απνζηέιιεη ζηελ αξκφδηα
αξρή ηα ηηκνιφγηα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, πνπ θέξνπλ ηελ έλδεημε λσπά θαη
επαιινίσηα. Καηφπηλ ε αξκφδηα αξρή ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΤΠΑΑΣ, απνζηέιιεη ηα ηηκνιφγηα ζηηο
αληίζηνηρεο ηξάπεδεο γηα λα γίλεη έιεγρνο ηεο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο
ζπλαιιαγήο θαη ηέινο ε ιίζηα κε ηα αλεμφθιεηα ηηκνιφγηα δηαβηβάδεηαη απφ ηηο
ηξάπεδεο ζηελ αξκφδηα αξρή, ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηνη έιεγρνη. Με απηφ
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ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη επηπιένλ, φηη ζα επηβιεζνχλ θαη νη αληίζηνηρεο
θπξψζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο.
Παξέρεηαη επίζεο ε εμνπζηνδφηεζε ζηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, λα ξπζκίδνπλ κε θνηλή απφθαζή ηνπο
θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ην άξζξν απηφ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΣΟ ΓΑΛΑ - ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
ΚΑΙ ΚΡΔΑ

Άπθπο 6
Πεδίο Δθαπμογήρ
ην άξζξν 6 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ, πεξηγξάθεηαη ην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ θεθαιαίνπ Β΄, ζην νπνίν ξπζκίδνληαη ζέκαηα επηζήκαλζεο
πξνέιεπζεο

ηνπ

γάιαθηνο

θαη

ηνπ

γάιαθηνο

σο

ζπζηαηηθνχ

ζηα

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (πξνζπζθεπαζκέλα ή κε), γηα ηα πξντφληα πνπ
αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 17.
Άπθπο 7
Τποσπεωηική επιζήμανζη
ην άξζξν 7 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ εηζάγεηαη ε ππνρξεσηηθφηεηα
ηεο επηζήκαλζεο ηεο πξνέιεπζεο ηνπ γάιαθηνο θαη ηνπ γάιαθηνο σο
ζπζηαηηθνχ ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα
πεξηιακβάλεη ε επηζήκαλζε απηή (Υψξα άκειμεο, Υψξα επεμεξγαζίαο θαη
Υψξα ζπζθεπαζίαο). Πεξαηηέξσ εμεηδηθεχνληαη νη πεξηπηψζεηο ησλ ελδείμεσλ
πνπ ζα αλαγξάθνληαη εθφζνλ ην γάια ή ην γάια σο ζπζηαηηθφ ζε
γαιαθηνθνκηθά

πξντφληα,

έρεη

ακειρζεί,

ππνζηεί

επεμεξγαζία

θαη

ζπζθεπαζηεί, ζηελ ίδηα ρψξα, ζε πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ή ζε πεξηζζφηεξεο ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
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Σέινο νξίδεηαη φηη ε αλαγξαθή ησλ ελδείμεσλ απηψλ γίλεηαη κε αλεμίηειν
ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ)
1169/2011. Έηζη επηηπγράλεηαη ε ελαξκφληζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνηείλνληαη
κε ην Δπξσπατθφ Γίθαην, ελψ παξάιιεια νξίδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ
ζα πεξηιακβάλεη ε επηζήκαλζε πξνέιεπζεο, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ
παξεξκελείεο, θαζψο θαη νη ελδείμεηο πνπ πξέπεη λα αλαγξαθνχλ ζε
δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο πξνέιεπζεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ.
Άπθπο 8
Έλεγσορ - Κςπώζειρ
Σν άξζξν 8 πεξηιακβάλεη ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα
ζπκκνξθψλνληαη νη επηρεηξήζεηο, ψζηε λα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ
θεθαιαίνπ Β΄ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ.
Δπηπιένλ νξίδεηαη φηη ζηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θεθαιαίνπ Β΄,
επηβάιινληαη νη ζρεηηθέο θπξψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ λ. 4235/2014 (Α΄
32).
Με απηφ ηνλ ηξφπν παξέρεηαη έλα ζαθέο πιαίζην ζην νπνίν πξέπεη λα
ζπκκνξθσζνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο ζε φζνπο δελ
εθαξκφδνπλ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Β΄ ηνπ πξνηεηλφκελνπ
ζρεδίνπ λφκνπ.
Άπθπο 9
Ρήηπα αμοιβαίαρ αναγνώπιζηρ
Με ην άξζξν 9 εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θεθαιαίνπ
Β΄ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ, ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη λνκίκσο
ή απνηεινχλ αληηθείκελν εκπνξίαο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ή ζε ηξίηε ρψξα.
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Άπθπο 10
Αξιολόγηζη - Δξοςζιοδοηική διάηαξη
Με γλψκνλα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ, εηζάγεηαη
ζην άξζξν 10 πξφβιεςε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ απφ ηελ Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθψλ Τπνδνκψλ θαη
Μεηαπνίεζεο Εσηθψλ Πξντφλησλ ηνπ ΤΠΑΑΣ, εληφο 30 κελψλ απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ. Ο ζθνπφο ηεο δηάηαμεο απηήο είλαη λα εληνπηζζνχλ
ηα πηζαλά πξνβιήκαηα θαη λα δηνξζσζνχλ ζην κέιινλ.
Δπηπιένλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ λα ξπζκίδεη κε απφθαζή ηνπ, εηδηθφηεξα ζέκαηα γηα ηελ δηελέξγεηα
ησλ ειέγρσλ θαη ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 8 θαη
ησλ ελδείμεσλ πνπ αλαιχνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ
λφκνπ, θαζψο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ην ζπληνληζκφ
ηνπο.
Άπθπο 11
Τποσπεωηική επιζήμανζη ζηο κπέαρ
Σν άξζξν απηφ ζεζπίδεη κέηξα ειέγρνπ γηα ηε δηαθάλεηα ηεο αγνξάο θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ειιελνπνηήζεσλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο
πξσηνγελνχο παξαγσγήο.
Πξνβιέπνληαη έιεγρνη ζε φιε ηε ρψξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ππνρξεσηηθήο
αλαγξαθήο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ζηα εκπνξηθά έγγξαθα θαη ζε θάζε
κνξθήο ζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ/εθκεηαιιεχζεσλ πνπ
δηαθηλνχλ θξέαο θαη νη παξαβάηεο ζα αληηκεησπίδνπλ θπξψζεηο.
Οη θαλφλεο επηζήκαλζεο θαηαγσγήο ζηα πξνζπζθεπαζκέλα θαη ζηα κε
πξνζπζθεπαζκέλα θξέαηα είλαη απαξαίηεηνη δηφηη :
Ζ Διιάδα είλαη ειιεηκκαηηθή ζε θξέαο θαη ηδίσο ζε βφεην θξέαο (απηάξθεηα
πεξίπνπ 28%) θαζψο θαη ζε ρνίξεην θξέαο (απηάξθεηα πεξίπνπ 32% ) θαη ην
γεγνλφο απηφ νδεγεί ζηελ εθαξκνγή αζέκηησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ νη
νπνίεο πιήηηνπλ φρη κφλν ηνπο θαηαλαισηέο αιιά θαη ηνπο παξαγσγνχο –
θηελνηξφθνπο.
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Οη πςειφηεξεο ηηκέο ησλ ειιεληθψλ θξεάησλ ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο άιισλ
θξαηψλ κειψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεηηνληθψλ θξαηψλ, απνηειεί
ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηνπο εκπφξνπο λα πξνβνχλ ζε παξαπιάλεζε ησλ
θαηαλαισηψλ θαη ζηε δηάζεζε θξέαηνο θαηαγσγήο άιισλ ρσξψλ, σο
ειιεληθφ ή σο πξνεξρφκελν απφ άιιν θξάηνο – κέινο ηεο Δ.Δ. ζε πςειή
ηηκή, αηζρξνθεξδψληαο ζε βάξνο θαηαλαισηψλ θαη παξαγσγψλ.
Απνηππψλνληαη αλαιπηηθά νη ππνρξεψζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ
αιπζίδα εκπνξίαο ηνπ θξέαηνο (θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, νρήκαηα
κεηαθνξάο , ζθαγεία, έκπνξνη, ηεκαρηζηήξηα, ηππνπνηεηήξηα, κεηαπνίεζε,
ιηαληθή πψιεζε). Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα επηζήκαλζεο

πνπ απαηηεί

πιένλ θαλφλεο ηρλειαζηκφηεηαο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο θαη
δηαλνκήο ηνπ θξέαηνο, απφ ηε ζθαγή κέρξη ηε ζπζθεπαζία, γηα λα
εμαζθαιίδεηαη ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηνπ θξέαηνο θαη ηνπ δψνπ απφ ην νπνίν
πξνέξρεηαη ην θξέαο.
Δπίζεο πξνβιέπεηαη φηη ζα πξέπεη φια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ
αζρνινχληαη

κε ηε ιηαληθή πψιεζε θξέαηνο (φπσο θξενπσιεία θαη ηα

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο πνπ

έρνπλ ηκήκα θξενπσιείνπ) λα

αλαγξάθνπλ ηε ρψξα θαηαγσγήο ή ηηο ρψξεο εθηξνθήο ζην θξέαο, ζηνλ θηκά
θαη ζηα βξψζηκα παξαπξντφληα απηψλ, ζηα παξαζηαηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ
νπνηνλδήπνηε θνξνινγηθφ ειεθηξνληθφ κεραληζκφ (ηακεηαθέο κεραλέο,
θνξνινγηθνί εθηππσηέο ΑΓΖΜΔ, ΔΑΦΓΓ) .
Ο θαηαλαισηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίδεη ηη αγνξάδεη κέζσ ησλ
αλαγξαθφκελσλ ζηνηρείσλ ζηελ απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο, αιιά θαη ν
ειεγθηήο λα ηζνδπγίδεη ηνηο αγνξαδφκελεο πνζφηεηεο ησλ ηηκνινγίσλ θαη ησλ
απνδείμεσλ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΔ ΡΤΘΜΙΔΙ
Άπθπο 12
Υπήζη αγποηικών ακινήηων
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Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12, αληηκεησπίδεηαη ην πξφβιεκα
πνπ έρεη αλαθχςεη απφ ηε ιήμε ησλ απνθάζεσλ παξαρψξεζεο ρξήζεο
αθηλήησλ ζε θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο ή αλέξγνπο κε απνθάζεηο ηνπ
νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 36
ηνπ λ. 4061/2012, φπσο ηζρχεη. Δηδηθφηεξα, επεηδή αθελφο δελ ππάξρεη
δπλαηφηεηα παξάηαζεο ησλ παξαρσξήζεσλ απηψλ κε ην ππάξρνλ
λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη αθεηέξνπ ην Τπνπξγείν επηζπκεί ηελ αμηνπνίεζε ησλ
αγξνηηθψλ εθηάζεσλ ηεο ρψξαο κε έκθαζε ηελ παξαρψξεζε ηνπο ζε νκάδεο
παξαγσγψλ θαη πλεηαηξηζκνχο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην λ. 4384/2016,
ρσξίο, σζηφζν, αθφκε λα έρνπλ εθδνζεί φιεο νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε παξάηαζε ηεο ηζρχνο
ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ παξαρψξεζεο ρξήζεο αθηλήησλ γηα αθφκε κία
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. Γηα ην κεηαβαηηθφ απηφ ζηάδην πξνηείλεηαη ε ζρεηηθή
λνκνζεηηθή ξχζκηζε.
Άπθπο 13
Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 3955/2011 (Α΄89)
Με ην πξνηεηλφκελν άξζξν ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3955/2011, ψζηε
ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη Πξνψζεζεο
Πξντφλησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, λα νξηζηεί
σο ε αξκφδηα αξρή γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ κεηξψνπ θαη λα απινπνηεζνχλ
νξηζκέλεο δηαηάμεηο γηα ηελ εγγξαθή ζε απηφ.

Άπθπο 14
Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 2637/1998 (Α΄200)
ηνλ ηνκέα ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε
Διιάδα σο θξάηνο – κέινο ίδξπζε ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ – Ν.Π.Η.Γ., σο επίζεκα
δηαπηζηεπκέλν Διιεληθφ Οξγαληζκφ Πιεξσκψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεί
ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα θαζεζηψηα ελίζρπζεο - κέηξα αγξνηηθήο
αλάπηπμεο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ), θαζψο θαη ηα κέηξα αιηείαο
ηεο Κνηλήο Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΛΠ).
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Τπφ ηελ έλλνηα θαη ηελ κνξθή απηή ηειεί ππφ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ
Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
Ο Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ζπζηάζεθε κε ην λ. 2637/27.8.1998 (Α΄ 200), φπσο ηζρχεη.
Ζ δηάξζξσζή ηνπ πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο.
Με ηελ ππ' αξηζ. 271562/2002 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο έρεη
εγθξηζεί νξηζηηθά σο Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο
(ΔΚ) 1663/95 θαη (ΔΚ) 1290/05. Με ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3508/06 (Α' 249), ν
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. αλέιαβε επηπιένλ ηε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ
Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ηνπ
Δπξσπατθνχ Αιηεπηηθνχ Σακείνπ (ΔΣΑ). Με ην λ. 3895/10 (Α΄ 206),
κεηαθέξζεθε ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ην ςεθηαθφ αξρείν δεδνκέλσλ ηεο
ιπζείζαο εηαηξίαο ΑΓΡΟΓΖ Α.Δ. θαη ζπλαθψο κε απηφ θαη ην ζχλνιν ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο.
χκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ ηδξπηηθφ λφκν ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη εηδηθφηεξα κε ην
άξζξν 19 νξίδνληαη

ηα

κέιε ηνπ Γ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. πνπ είλαη

ελδεθακειέο . Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηα κέιε ηνπ Γ πεξηνξίδνληαη ζηα
ελλέα (9).
Σα κέιε ηνπ Γ.. κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Άπθπο 15
Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 4384/2016 (Α΄ 78)
1. Οη ζπλεηαηξηζκνί ζε φια ηα θξάηε πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζπλεξγάδνληαη
ζε κνξθέο θαη δνκέο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο, είλαη ζχκθσλεο
κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαη εκπλένληαη απφ ηηο αξρέο ηεο
ηζφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο επηθνπξηθφηεηαο.
ηελ Διιάδα κε ηνλ λφκν 4384/16 θαζηεξψζεθε κηα απιή αξρηηεθηνληθή δνκή
γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ζε αληίζεζε κε ην παξειζφλ πνπ επηθξαηνχζαλ
πνιπεπίπεδα ζρήκαηα ζπλεξγαζηψλ, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ
δεδνκέλε παξαγσγηθή βάζε ηεο ρψξαο.
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Ζ λέα αξρηηεθηνληθή κνξθή δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ
πνπ έρνπλ άκεζε επαθή κε ηα κέιε ηνπο θαη είλαη πγηείο επηρεηξήζεηο.
Δπηδίσμε είλαη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ σο
νηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.
Ζ απνπζία απφ ηνλ λφκν θάπνηνπ ζεζκνχ πνπ λα εθπξνζσπεί ηνπο
αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζε εζληθφ ή επξσπατθφ επίπεδν νθείιεηαη ζην
γεγνλφο

φηη

αθελφο

ν

πθηζηάκελνο

ζεζκφο

εθπξνζψπεζεο

ήηαλ

απαμησκέλνο, αθεηέξνπ θξίζεθε ζθφπηκν λα παξέιζεη έλα εχινγν ρξνληθφ
δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ ζα θξηζνχλ απφ ην Δζληθφ
Μεηξψν ελήκεξνη, κφλνη ηνπο, κεηά απφ κηα πεξίνδν ιαζψλ θαη άζηνρσλ
ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ πνπ νδήγεζαλ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ζην ζχλνιν ηνπο
ζηελ παξαθκή λα επηιέμνπλ ηε δνκή θαη ην ξφιν πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν
λένο Θεζκφο εθπξνζψπεζεο.
Ζ εθπξνζψπεζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ζηελ
ζπλέρεηα ζε Δζληθφ είλαη κηα λέα δνκή πνπ ηαηξηάδεη απφιπηα ζηελ πθηζηάκελε
θαηάζηαζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη βξίζθεη ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ πνιινχο
ζπλεηαηξηζκνχο.
Οη Οκνζπνλδίεο ζα ελδπλακψζνπλ ηελ ζπλεηαηξηζηηθή ζπλεξγαζία

ζε

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν φπνπ ππάξρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα θαη πξνβιήκαηα
θαη

ζπγρξφλσο

ζα

ζπγθξνηήζνπλ

ζε

Δζληθφ

Δπίπεδν

κηα

πνην

αληηπξνζσπεπηηθή πλνκνζπνλδία πνπ ζα εθθξάδεη φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηη
ρψξαο.
Οη Ο.Α.. θαη ε .Α..Δ απνηεινχλ ζσκαηεία θαη δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, κε ηελ επηθχιαμε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηεο αξραηξεζίεο, ην
ρξφλν ζχγθιεζεο, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο
θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ Ο.Α.. θαη ηεο .Α..Δ. πνπ δηέπνληαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ πεξί Α. εγγξάθνληαη ζην κεηξψν ηνπ
άξζξνπ 19 θαη ε αξκφδηα αξρή ηνπ άξζξνπ 18 επνπηεχεη ηελ λφκηκε
ιεηηνπξγία

ηνπο.

Οη

Ο.Α..

θαη

ε

.Α..Δ.

δελ αζθνχλ εκπνξηθέο

δξαζηεξηφηεηεο.
2. Με ηελ ξχζκηζε απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξεκαηνδφηεζε θαηά ηελ
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΓΗΑΓΔ πξνθεηκέλνπ

λα δηνξηζηεί ην πξψην

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη λα ελεξγνπνηεζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ν
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νξγαληζκφο. Σν ρνξεγνχκελν πνζφ ζα επηζηξαθεί ζηαδηαθά ζηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ απφ ηα αλακελφκελα έζνδα ηνπ νξγαληζκνχ.

Άπθπο 16
Μεηαηποπή αναγκαζηικών Δνώζεων Αγποηικών ςνεηαιπιζμών
Ζ δηάηαμε απηή, ελαξκνλίδεη ηνπο Αλαγθαζηηθνχο πλεηαηξηζκνχο ηνπ
λ.1390/38 ζηελ αξρηηεθηνληθή δνκή ησλ ειεχζεξσλ ζπλεηαηξηζκψλ αθνχ ε
ζπγθεθξηκέλε δνκή ησλ ειεχζεξσλ ζπλεηαηξηζκψλ δηεπθνιχλεη ηελ ιεηηνπξγία
ηνπο, κεηψλεη ην θφζηνο θαη θέξλεη πνην θνληά ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ ηα κέιε ηνπ.
Άπθπο 17
Παπαπηήμαηα
Με ηελ πξψηε παξ. παξαηίζεληαη ηα δχν Παξαξηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο
θαηαιφγνπο πνπ αλαγξάθνπλ ηα λσπά θαη επαιινίσηα πξντφληα θαζψο θαη ηα
πξντφληα γάιαθηνο.
Με ηελ ξχζκηζε ηεο παξ. 2 εμνπζηνδνηείηαη ν

Τπνπξγφο Αγξνηηθήο

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ λα ηξνπνπνηεί ηα Παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ
ζπκπιεξψλνληαο ή δηαγξάθνληαο πξντφληα.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΔΛΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ

Άπθπο 18
Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ
Με ην άξζξν 18 ηίζεληαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο έηζη ψζηε, αθελφο λα δνζεί έλα
ηθαλνπνηεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ
παξαγσγήο ή εκπνξίαο, λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Β΄
ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ θαη αθεηέξνπ, γηα λα κελ ππάξμνπλ
πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, λα παξαηαζεί

ε ζεηεία ησλ
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κειψλ ηνπ Γ ηνπ νξγαληζκνχ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο ππνπξγηθήο
απφθαζεο νξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ, πνπ ζα νξίδεη ηε λέα ζπγθξφηεζε.

Άπθπο 19
Καηαπγούμενερ διαηάξειρ
Ζ ζρεηηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο πεξ α΄ πξνηείλεηαη επεηδή ζηελ αξρηθή
κνξθή ηνπ ζρεδίνπ ηνπ λφκνπ 4061/2012 ππήξρε πξφλνηα γηα ηε δηάζεζε ησλ
νηθνπέδσλ πνπ αλήθνπλ, θαηά θπξηφηεηα, ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηα
δηαρεηξίδεηαη ην ΤΠΑΑΣ, ε νπνία δελ πηνζεηήζεθε ζην λ.4061/2012, ε
παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4061/2012 δελ δχλαηαη λα εθαξκνζηεί.
Ζ πξνηεηλφκελε θαηάξγεζε ηεο πεξ. β΄ πξνηείλεηαη θαζψο ηα ζέκαηα
ζχγθιηζεο θαη απαξηίαο ηνπ Γ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ξπζκίδνληαη πιένλ κε ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 2637/1998 ζην άξζξν
18 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άπθπο 20
Έναπξη ιζσύορ
ην άξζξν 20 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ, νξίδεηαη φηη ε ηζρχο ηνπ
παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 20.

Αζήλα,
ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ
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ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ
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