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Έπί τού Σχεδίου Νόμου «περί αναστολής τοΰ δασμού 
έπι των ε'.σαγομένων πρός πάχυνσιν μόσχων».

Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

1. Βάσει τοΰ ύπ’ άριθ. 1019/71 Ν.Δ. άνεστάλη, διά την 
χρονικήν ττερίοδον άτεό 1ης ’Ιανουάριου 1971 μέχρι 31ης 
Δεκεμβρίου 1974, ό έπιβαλλόμενρς δασμός έπί των εΐσαγο- 
υ,ένων μόσχων της δασμολογικής κλάσεως 01.02.Α2α, 
ποοοριζομένων διά πάχυνσιν καί διάθεσίν των μετά ταύτην 
εις την εσωτερικήν κατανάλωσιν.

2. Σκοπός τοΰ ανωτέρω ευεργετικού μέτρου ήτο ή αύξη- 
σις τής έγχωρίου παραγωγής βοείου κρέατος, διά τής εισα
γωγής έκ τού έξωτερικοϋ ηύξημένου άριθμοϋ μόσχων προς 
πάχυνσιν μικρού βάρους βελτιωμένων φυλών καί ή έξοικο- 
νόμησις συναλλάγματος διά τής αντιστοίχου μειώσεως των 
εισαγωγών όμοειδοϋς κρέατος.

3. Διά τοΰ εν λόγω μέτρου, κατά τήν διάρκειαν τής εφαρ
μογής του, έπετεύχθη ό έπιδιωκόμενος σκοπός.

4. Έν δψει τών άνωτέρω καί δοθέντος ότι εξακολουθούν 
νά ΰφίστανται εϊσέτι οί λόγοι, οιτινες προεκάλεσαν την 
εκδοσιν τού προμνησθέντος Ν.Δ., συνετάγη καί προωθείται 
τό ΰπό κρίσιν σχέδιον Νόμου, διά τού όποιου επιδιώκονται, 
πλέον τών άνωτέρω, τά κάτωθι :
- — α) Ή-δημιουργία κίνητρου δι’ εισαγωγήν νεαρών μόσχων- 
πρός πάχυνσιν, μειωμένης συγκριτικώς άξίας εις συνάλλαγμα.

β) Ή παραγωγή έξ αυτών μεγαλυτέρας προσθέτου ποσο- 
τητος κρέατος, έκ τής περαιτέρω παχύνσεως τούτων έν τή 
Χώρα μας, συγκριτικώς προς τούς είσαγομένους μόσχους 
προς πάχυνσιν ηύξημένου βάρους.

γ) 'Η άξιοποίησις τών ειδικών εγκαταστάσεων τών ίδρυ- 
θεισών μονάδων άπογαλακτισμού νεογέννητων μόσχων, 
εισαγομένων έκ τού : έξωτερικού, μή δυναμένων νά έξασφα- 
λισθώσιν έξ έγχωρίων πηγών, ώς καί ή κάλυψις τών αναγκών 
εις μόσχους καί τών υφισταμένων σταυλικών έγκαταστά- 
σεων, διά τήν δημιουργίαν τών όποιων έπενδύθησαν σημαν
τικά κεφάλαια έκ δανείων τής ΑΤΕ καί ιδιωτικά τοιαύτα 
καί έχορηγήθησαν, έν πολλούς, κρατικαί οικονομικά! ένι- 
σχύσεις.

δ) 'Η μείωσις τού κόστους παραγωγής βοείου κρέατος 
εκ τών εισαγομένων νεαρών μόσχων παχύνσεως, βελτιω
μένων φυλών.

ε) Ή κάλυψις, διά τών ζώων τής κατηγορίας ταύτης, 
μέρους τού εις βόειον κρέας έλλείμματος τής Χώρας, έκτιμω- 
μένου τούτου εις 50.000 τόννους περίπου έτησίως.

5. Έπί τών καθ’ εκαστα διατάξεων τού ύπ’ δψιν σχεδίου 
Νόμου τυγχάνουν παρατηρητέα τά κάτωθι :

Διά τού άρθρου 1.

Διά τής πρώτης παραγράφου τού άρθρου τούτου ορίζεται, 
ότι είναι δυνατή ή συνέχισις τής εισαγωγής, άπό 1ης Φε
βρουάριου 1975 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1978, καθ’ έκα
στον έτος άτελώς μέχρις έβδομήκοντα πέντε χιλιάδων 
(75.000) μόσχων τής δασμολογικής κλάσεως 01.02, έφ’ 
οσον ουτοι τυγχάνουν μικρού βάρους κατά τήν εισαγωγήν 
των, άρρενες καί προορίζονται άποκλειστικώς διά πάχυνσιν 
μέχρι ζώντος βάρους, καθορισθησομένου διά σχετικής άπο- 
φάσεως τών Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας.

Διά τής δευτέρας παραγράφου ορίζεται, δτι οί είσαχθέν- 
τες, άπό τής 1ης Φεβρουάριου 1975 μέχρι τής ήμερομη- 
νίας κυρώσεως τού υπό κρίσιν σχεδίου Νόμου, μόσχοι τής 
έν λόγω κατηγορίας άπολαύουν δασμολογικής απαλλαγής. 
Τούτο γίνεται διά λόγους ίσης μεταχειρίσεως ΰπό τής Πολι
τείας τών έκτροφέων διά τούς είσαχθησομένους μόσχους 
τής, ώς είρηται, κατηγορίας κατά τό έτος 1975 καί προς 
αποφυγήν διαμορφώσεως ηύξημένευ, συγκριτικώς, κόστους

παραγωγής κρέατος μόσχου ΰπό τών είσαχθησομένων κατά 
τήν άνωτέρω περίοδον μόσχων. 12-3

Διά τής τρίτης παραγράφου έξουσιοδοτούνται οί 'Τπουρ- 
γοί Οικονομικών καί Γεωργίας, όπως διά κοινής αύτών άπο- 
φάσεως ρυθμίζουν τούς όρους καί τάς διατυπώσεις εισαγω
γής καί τό ζών βάρος διατηρήσεως — διαθέσεως τών πρός 
πάχυνσιν, έπί άναστολή δασμού, είσαχθησομένων μόσχων.

Διά τού άρθρου 2.
Διά τού άρθρου 2 προβλέπεται ή έναρξις τής ισχύος τού 

άνωτέρω σχεδίου Νόμου άπό τής δημοσιεύσεώς του διά 
τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Εις τούτο άποσκοπεΐ τό παρόν σχέδιον Νόμου όπερ 
έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ δψιν ύμών πρός ψήφισιν.

’Εν Άθήναις τή 9 ’Ιουλίου 1975
Οί Υπουργοί

Έπί τών Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Έπί τού Εμπορίου 
I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Έπί τής Γεωργίας 
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί αναστολής τού δασμού έπί τών εισαγομένων προς 
πάχυνσιν μόσχων.

Άρύρον 1.

1. ’Αναστέλλεται, άπό 1ης Φεβρουάριου 1975 μέχρι καί 
31ης Δεκεμβρίου 1978, ό ΰπό τοΰ Τελωνειακού Δασμολογίου 
Εισαγωγής προβλεπόμενος δασμός έπί τών εισαγομένων μό
σχων τής δασμολογικής κλάσεως 0*1.02, μέχρι συμπληρώσεως 
τού αριύμοϋ τών 75.000 ζώων έτησίως.

Ή ώς άνω άναστολή χωρεί έφ’ όσον:
α) Οί μόσχοι είναι άρρενες.
β) Έχουν βάρος κατά τήν εισαγωγήν ούχί ανώτερου τών 

έκατόν πεντήκοντα χιλιόγραμμων.
γ) Προορίζονται πρός πάχυνσιν καί διατηρούνται μέχρι 

βάρους έν ζωή ούχί κατωτέρου τών τετρακοσίων πεντήκοντα 
χιλιόγραμμων, εκτός άν τό βάρος τούτο δεν έπετεΰχ-ύη, λόγω 
άσ-ύενείας ή ατυχήματος τού ζώου ή άλλης παρεμφερούς 
αιτίας, διαπιστευμένης ΰπό τής αρμόδιας Διευ-3ύνσεως Γεωρ
γίας ή Κτηνιατρικής καί

δ) τά σφάγια τούτων δ<ατε-3οίΰν εις τήν εγχώριον κατανά- 
λωσιν, εκτός άν λόγω άσύενείας τού ζώου άπαγορευ-δή άρμο- 
δίως ή τοταύτη διά-ύεσις.

2. Αί διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου εφαρμό
ζονται καί έπί μόσχων είσαχύέντων έπί προσωρινή άτελεία 
άτπό 1ης Φεβρουάριου 1975 μέχρι τής ένάρςεως τής ισχύος 
τοΰ παρόντος. Τυχόν καταβληύέντες δασμοί έπιστρέφονται.

3. Ή διαδικασία δκαπιστώσεως τής συνδρομής τών κατά 
τάς παραγράφους 1 καί 2 τοΰ παρόντος άρ-3ρου άπαιτουμένων 
όρων διά τήν έπί προσωρινή άτελεία εισαγωγήν καί τήν όρι- 
στικσποίησιν τής άτελείας καθορίζεται διά κοινής άποφά- 
σεως τών Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας.

Άρθρον 2.

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχετχ: ήπό τής δημοσιεύσεώς του 
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

1 Έν Ά-ύήναις τή 9η Ιουλίου 1975
Οι ’Υπουργοί

Έπί τών Οικονομικών Έπί τοΰ Εμπορίου
Ε. ΔΕΒΛΕΓΓΟΓΛΟΥ I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Έπί τής Γεωργίας
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ


