ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοΰ σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως της συναφθείσης
είς τήν Γενεύην την 30ήν Μαρτίου 1979 Διεθνούς Συμφω
νίας τοΰ Έλαιολάόου τοΰ έτους 19/9».
Ποος την Βουλήν ιών 'Ελλήνων

διά τοΰ Πρωτοκόλλου της 7ης ’Απριλίου 1978 καί ή Χώρα
μας έξακολουθει νά είναι μέλος τής Συμφωνίας ταύτης.
Είς τήν Διεθνή Συμφωνίαν τοΰ Έλαιολάδου τοΰ έτους.
1973 συμμετεϊχον αί κάτωθι χώρα! :

α) Χώραι κυρίως παραγωγικαί.
Ή πανκόσαιος παραγωγή τοΰ έλαιολ,άδου τήν περίοδον
Άλγέριον, Εύρωπαϊκαί Οικονομικά! Κοινότητες (Δυτ.
1917-1928 άνήρχετο κατά μέσον όρον έτησίως είς 824.000
Γερμανία, Βέλγιον, Λουξεμβούργου, Δανία, Γαλλία. ’Ιρ
τόννους.
λανδία, ’Ιταλία, 'Ολλανδία, Ήνωμένον Βασίλειον), 'Ισπανία.
Κατά τήν περίοδον 1973/74 - 1977/78 άνήλθε κατά μέσον Ελλάς, ’Ισραήλ, Μαρόκο, Πορτογαλία, Συρία, Γιουγκοσλαβία
όρον έτησίως είς 1.400.000 τόννους. Ή παραγωγή αυτή Τύνις, καί Τουρκία.
προβλέπεται ότι κατά τά προσεχή έτη θά σημειώσει περαι
β) Χώραι κυρίως είσαγωγικαί.
τέρω αΰξησιν λόγω της συνεχιζομένης έπεκτάσεως των έλαιοφυτειών είς ολας τάς έλαιοπαραγωγικάς Χώρας καί ιδίως
Εύρωπαϊκαί Οίκονομικαί Κοινότητες, Λιβύη, Παναμά·.
είς τήν Βόρειον Αφρικήν καί τής έντατικοποιήσεως των εκ
Κόστα - Ρίκα, Δομινικανική Δημοκρατία καί Αίγυπτος).
μεταλλεύσεων των ελαιώνων διά τής εφαρμογής τρόπων καί
Προ τής έκπνοής τής ισχύος τής είρημένης Συμφωνίας
μεθόδων άνταποκρινομένων προς τάς συγχρόνους τεχνικάς
τοΰ Έλαιολάδου τοΰ 1963, ο'υς αΰτη παρετάθη διά τών ώς άνω'
καί οίκονομικάς εξελίξεις.
’Από τον Διεθνή ισολογισμόν τοΰ έλαιολάδου προκύπτει διαδοχικών Πρωτοκόλλων, κατηρτίσθη νέα Διεθνής Συμ
ότι τό 92 % περίπου τής Παγκοσμίου Παραγωγής του κατα- φωνία τοΰ Έλαιολάδου έν Γενεύη τοΰ 1979 πρός συνέχισιν
ναλίσκεται είς τάς ιδίας έλαιοπαραγωγικάς Χώρας οίτινες τοΰ έργου τών προηγουμένων Συμφωνιών καί άναπροσαρμογήν αύτών είς τάς άπαιτήσεις τών σημερινών συνθηκών και ,
καταβάλλουν προσπάθειας διά τήν αΰξησιν τής κατατάς προοπτικές ποΰ έγγύς μέλλοντος, ώς καί τήν προστα
ναλ.ώσεως τοΰ προϊόντος είς τό εσωτερικόν των καί τήν εξα
γωγήν των πλεονασμάτων των. Αί προσπάθειαί των αύταί σίαν τών συμφερόντων τών Έλαιοπαραγωγικών Χωρών.
προσκόπτουν είς εμπόδια όφειλόμενα είς τον ανταγωνισμόν
Ή Συμφωνία αΰτη κατηρτίσθη ύπό τήν αιγίδα τοΰ Όρτοΰ έλαιολάδου άπό τά σπορέλαια καί είς τάς δυσμενείς επι ,. γανισμοΰ τών Ήνωμέμ,ων Εθνών διά τό έμπόριον καί άνάτ
πτώσεις των μεγάλων διακυμάνσεων τής παραγωγής έλ.αιο- πτυξιν CNUCED κατά τήν διάσκεψιν τών Κρατών μελών
λάδου, τόσον είς τό εσωτερικόν των έλαιοπαραγωγικών αύτοΰ, τών ένδιαφερομένων διά τό ελαιόλαδου έν Γενεύη άπό.
Χωρών, όσον καί είς τήν εμπορίαν τοΰ προϊόντος, μέ άποτέ- 20-30 Μαρτίου 1979.
λεσμα νά καθίσταται δυσχερής ή διατήρησις καί άκόμη
Βασικοί σκοποί τής Διεθνοΰς Συμφωνίας τοΰ έλαιολάπερισσότερον δυσχερής ή έπαύξησις τοΰ καταναλωτικοΰ
δου τοΰ 1979 είναι οί κάτωθι :
κοινοΰ τοΰ εθισμένου είς τό ελαιόλαδου.
1. Προστασία τών έλαιοπαραγωγών μέ τήν έξασφάΔιά τούς άνωτέρω λόγους ή μεν διεθνής κατανάλωσις των
σπορέλαιων αυξάνεται άλματωδώς, ή δέ κατανάλωσις έλαιο- λισιν δικαίων τιμών τοΰ προϊόντος διά τής λήψεως μέτρων
κοινής συμφωνίας άποβλεπόντων είς τήν όμαλοποίησιν τής
λάδου σημειώνει βραδύ ρυθμόν αΰξήσεως.
προσφοράς καί τής ζητήσεως τοΰ προϊόντος.
Ύπό τάς άνωτέρω συνθήκας κατέστη επιτακτική ή ανάγκη
2. Συνεννόησις πρός κατάργησιν τοΰ άνταγωνισμοΰ με
λήψεως μέτρων, είς διεθνές επίπεδον, διά τήν προστασίαν
ταξύ τών έλαιοπαραγωγικών χωρών, οστις οδηγεί είς
τοΰ προϊόντος, ή καλλιέργεια τοΰ όποιου άξιοποιεΐ, βασικά,
σοβαράν ύποτίμησιν τοΰ προϊόντος,
εδάφη μικράς γονιμότητος είς ήμιορεινάς κυρίως περιοχάς
3. Καταβολή κοινής προσπάθειας διά τήν αΰξησιν διεθ
καί άπό τήν όποιαν άποζοΰν πολυάριθμοι άγροτικαί οίκονώς τής καταναλώσεως τοΰ έλαιολάδου, διά τής τροφοδογένειαι είς πολλ.άς Χώρας τοΰ κόσμου.
τήσεως συνεχώς τών άγορών μέ έλαιόλαδον ήγνυημένης
Είδικώτερον είς τήν Χώραν μας, ή έ/.αιοκαλλιέργεια έχει
ποιότητος, συμφώνους προς τάς επιθυμίας τών καταναλω
ιδιαιτέραν οικονομικήν καί κοινωνικήν σημασίαν διότι άπατών καί τής άσκήσεως παραλλήλους παγκοσμίου διαφημίσχολοΰνται 400.U09 περίπου άγροτικαί οικογένεια'., αί ό
σεως τοΰ προϊόντος κατ’ έντολήν καί δαπάναις τοΰ Διεθποια'. άντιπροσωπεύουν ποσοστόν 30 % τοΰ συνόλου των
νοΰς Συμβουλίου ’ Ελαιολάδου.
άγροτών, τό δέ εισόδημα έκ τής ελαιοκομικής παραγωγής
4. Προώθησις τής διεθνοΰς συνεργασίας όσον άφορά
αντιπροσωπεύει ποσοστόν 12 °0 τοΰ ακαθαρίστου εισοδήμα
είς τά προβλήματα τά όποια εμφανίζει ή παγκόσμιος έλαϊκή
τος τής φυτικής παραγωγής τής Χώρας. 1
οικονομία.
Διά τήν πλήρωσιν τής επιτακτικής αυτής άνάγκης προ
5. Προώθησις τής έρεύνης πρός βελτίωσιν τή; καλλιέρ
στασίας τοΰ έλαιολάδου έγένετο ΰπο τήν αιγίδα τοΰ Όργαγειας τής έλαίας καί τής ποιότητος τών λαμθανομένων
νισμοΰ των 'Ηνωμένων Εθνών (C X U C Ε D ), ή Διεθνής
έλαιοκομικών προϊόντων καί τήν μείωσιν τοΰ κόστους
Συμφωνία τοΰ Έλαιολάδου τοΰ έτους 1956, ώς αΰτη έτροπαραγωγής.
ποποιήθη διά τοΰ Πρωτοκόλλου τής 3ης ’Απριλίου 1958,
6. Άνάπτυςις τών ϊιε-άνών συναλλαγών τού έλαιολάϊτυ
ήν έπεκύρωσεν ή Χώρα μας διά τοΰ Χ.Δ. 4120/1960 (ΦΕΚ
Ινα αύάηύοϋν οί πόρο: τών παραγωγικών καί ίσια τών έν
16S/9.10.1960 Τ.Α'), καί κατέστη μέλος αυτής. Έν συνε
άναπτυπιει ες αότών χωρώ·/, λααόαναμένων ύπ: όψ'.ν καί τών
χεία, κατηρτίσθη νέα Διεθνής Συμφωνία τοΰ Έλαιολάδου
συμφερόντων τών καταναλωτών.
τοΰ έτους 1963 προς συνέχισιν τοΰ έργου καί έκπλήρωσιν
7. Προώθησις τοΰ Συντονισμού τής πολιτικής είς τον
τών σκοπών προαναφερθείσης Συμφωνίας.
τομέα τής παραγωγής, εμπορίας τοΰ έλαιοδάλου καί όργαΤήν Διεθνή Συμφωνίαν Έλαιολάδου 1963 έπεκύρωσεν ή νώσεως τής άγοράς τοΰ προϊόντος αύτοΰ.
Χώρα μας διά τοΰ Χ.Δ. 4530/1966 (ΦΕΚ 153/9.8.1966
8. Μελέτη τών βιομηχανιών έλαιολάδου έν συσχετισμω
Τ. Α') καί κατέστη μέλος αυτής, άφοΰ κατετέθη έγγραφον μέ τό περιβάλλον "καί σύστασις καταλλήλων λ.ύσεον συμφοΰέπικυρώσεώς της παρά τή 'Ισπανική Κυβερνήσει (χώρα-θε- νως πρός τάς συστάσεις τής Διασκέψεως τών Ηνωμένων
ματοφύλαξ τής Συμφωνίας αυτής συμφώνως προς τό άρ- Εθνών διά τήν προστασίαν τοΰ περιβάλλ.οντος.
θρον 36 αύτής). 'Η είρημένη Συμφωνία παρετάθη πρώτον
9. Καθιέρωσις ενιαίου διεθνοΰς τύπου συμβολαίου άγομέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1969, κυρωθεΐσα διά τοΰ Α.Ν. 590/68 ραπωλησιών έλαιολάδου πρός διευκόλ.υνσιν τών συναλ,λαγών
(Φ.Ε.Κ. 233/1968 Τ. Α'), δεύτερον μέχρι 31 Δεκεμβρίου ώς καί σύστασις διεθνοΰς Γραφείου Διαιτησίας καί Συμ
1973 διά τοΰ Πρωτοκόλλου τής 7ης Μαρτίου 1969, κυρω- βιβασμών πρός έπίλυσιν τών διαφορών τών συνα/λ.ασσυ
μένων είς τό διεθνές έμπόριον.
θέντος δια τοΰ Α.Ν. 683/1970 (ΦΕΚ 205/1970 Τ. Α'),
10. Ένοποίησις τών κανόνων άφορώντων είς τά φυσικά
τρίτον μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1978 διά τοΰ Πρωτοκόλλου τής
23ης Μαρτίου 1973, κυρωθέντος διά τοΰ Χ.Δ. 129/1974 καί χημικά χαρακτηριστικά τοΰ έλ.αιολάδου καί τοΰ πυρη(ΦΕΚ 335/14.11.1974 Τ. Α') καί τέταρτον μέχρι 31.12.79 νελ,αίου, ώς καί τάς μεθόδους άναλ.ύσεως.

'Η ισχύς της Διεθνούς Συμφωνίας τοϋ Έλαιολάδου 1979
παρατείνεται μέχρι 31.12.1984. Δύναται δέ αυτή νά παραταθή συμφώνως προς το άρθρον 49 αυτής κατά δύο άκόμη
έτη, ήτοι μέχρι 31.12.86.

Κατόπιν τών άνωτέρω ή Διεθνής Συμφωνία τοϋ Έλαιολάδου τοϋ 1979 υποβάλλεται προς κύρωσιν, διά τοϋ προτεινομένου νομοσχεδίου κατ’ άρθρον τοϋ οποίου είδικώτερον
προβλέπεται :
-■

Παρέχεται εύχέρεια, συμφώνως προς το άρθρον 48 τής
εΐρημένης Συμφωνίας, εις οίονδήποτε μέλος νά άποχωρήση
έκ της Συμφωνίας ταύτης έάν θεωρή ότι τα συμφέροντα
αύτοϋ ζημιοϋνται έκ τής λειτουργία ταύτης.

Διά τοϋ άρθρου πρώτου κυροϋται ή εις Γενεύην συναφθεισα τό έτος 1979 Διεθνής Συμφωνία τοϋ Έλαιολάδου.

Έκ τής εύοδώσεως των σκοπών τής ως άνω Συμφωνίας
αναμένεται ή διαμόρφωσις καλλιτέρων οικονομικών συνθη
κών εργασίας επ’ ώφελεία όχι μόνον τών ελαιοπαραγωγών
μας αλλά καί ετέρων τάξεων, ώς βιομηχάνων, έμπορων,
έλαιουργών, μεταφορέων, έπαγγελματιών κλπ., οίτινες
έξαρτοϋν έν πολλοϊς την οικονομικήν ύπόστασιν καί δραστη
ριότητα αυτών έκ τοϋ έλαιολάδου καί γενικώτερον τών
προϊόντων τοϋ δένδρου τής έλαίας καί βιομηχανικής έπεζεργασίας αυτών.
Ουσιώδες όφελος άναμένεται νά προκύψη έκ τής αΰξήσεως τών συναλλαγματικών μας πόρων μακροχρονίως λόγω
αΰζήσεως τών έξαγωγών μας, προσέτι δέ άναμένεται νά
βελτιωθή τό εισόδημα τών έλαιοπαραγωγών.
'Η χώρα μας, τρίτη κατά σειράν έλαιοπαραγωγός έν τώ
κόσμω κρίνουσα ότι έξυπηρετοϋνται καί προστατεύονται
τά συμφέροντα της διά τής συμμετοχής της εις την Διεθνή
Συμφωνίαν τοϋ Έλαιολάδου τοϋ 1979 υπέγραψε την Συμ
φωνίαν ταύτην καί προέβη εις δήλωσιν προσωρινής έφαρμογής της συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 45 αυτής.

Διά τοϋ άρθρου δευτέρου, παρέχεται ή δυνατότης άναγραφής, εις τον Προϋπολογισμόν έξόδων τοϋ Υπουργείου
Γεωργίας, τής άναγκαίας πιστώσεως προς άντιμετώπισιν
τών δαπανών συμμετοχής τής Ελλάδος εις τήν Διεθνή
Συμφωνίαν τοϋ Έλαιολάδου τοϋ έτους 1979.
Διά τοϋ άρθρου τρίτου, ορίζεται ώς χρόνος ισχύος τοϋ
νόμου ό άπό τής δημοσιεύσεως αύτοϋ.
Εις τά άνωτέρω άποσκοπεΐ τό προτεινόμενον νομοσχέδιον τό όποιον θέτομεν ύπ’ 6ψιν σας πρός ψήφισιν.
Έν Άθήναις τή 4 Δεκεμβρίου 1980
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