Ή διάταξη τοί άρδρου 3 σκοπεί νά καλύψει αύτοτελ
τις περιπτώσεις προσαρμογής τής κείμενης νομοδεσία; πρ
Στό σχέδιο νόμου σχετικά μέ τήν «Εφαρμογή
διατάξεις τοί πρωτογενούς δικαίου δεδομένου ότι τόσο
τού κοινοτιχοί δικαίου».
άρδρο 2 τοί Ν. 945/1979, όσο καί το άρδρο 1 τοί παρ
τος σχεδίου άναφέρονται μόνο στό παραγωγό κοινοτικό
Πρός χή Βου/.ή χών 'Ελλήνων
κα:ο. ri ανάγκη τής έν λόγω προσαρμογής δέν αναιρεί
έκ τοί ότι οι διατάξεις τοί πρωτογενούς δικαίου έφαρμόζ
Με το άρδρο 2 τοό Ν· 945/1979 παρεσχέόη έξουσιοοόται αμέσως στήν εσωτερική εννομη τάξη καί ΰπερισχύ
ττjcttj, 6άσει τού άρδρου 43 sap. 4 τού Συντάγματος, γιά τήν
τής αντιδότου εσωτερικής νομοδεσίας, διότι, όπως έχει ί
έκδοση Π. Δ/των σχετικών μέ την εφαρμογή τοί παραγω
κριδεί άπό τό Δικαστήριο
τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτ
γόυ κοινοτικοί διχαίου sou ίσχυε spiv άπό την προσχώρηση
(4.4.1974, 167/73 REG, σελ. 359/373), απαιτείται :
τής Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες καόώς καί γιά
στήν περίπτωση αύτή ή κατάργηση τών αντιδότων έδνικ
τή ρύδμιση δεμάτων τού μεταδοτικοί χαδεστώτος τής πράδιατάξεων προκειμένου νά άποφευχδοίν αβεβαιότητες ;
ξεως προσχωρήσει»;. Ήδη μέ τό νομοσχέδιο αίτό σκοπεϊται
αμφισβητήσεις όσον άφορά στη; εφαρμογή τών κοινοτισ.
ή παροχή νομοδετιχών εξουσιοδοτήσεων γιά την εφαρμογή
διατάξεων.
τών κοινοτικών πράξεων sou έχδίδονται μετά την προσχώΉ παράταση μέ τό άρδρο 4 παράγραφος 1 τοί σχεδί
ρηση τής 'Ελλάδος στις Ε^Κ. καί ή ρύδμιση συναφών δε
τής αποκλειστικής προδεσμίαις (31.12.1981) τής έξουσ
μάτων.
δοτήσεως — πλαισίου τοί άρδρου 2 τοί Ν. 945/1979 γ«
Είδιχώτερα στό άρδρο 1 τοί σχεδίου, προόλέπεται, ότι τό
κώς μέχρι 31.12.1983 αποβλέπει στήν κάλυψη περιπτώσε
σο οί εξουσιοδοτήσεις πού ήδη ύφίστανται στην κείμενη νομο
γιά τις οποίες δέν κατέστη δυνατή ή έκδοση τών σχετικ
θεσία όσο καί οί νέες εξουσιοδοτήσεις sou χαρέχονται έκάΠ.-Δ/των.
στοτε γιά τή ρύθμιση διαφόρων αντικειμένων, δά εφαρμό
Μέ τή δεύτερη παράγραφο τοί αυτοί άρδρου παρατείνε·
ζονται άναλόγως γιά τή συμμόρφωση πρός τις κοινοτικές
ή προδεσμία μέχρι 31.12.1985 γιά τις άναφερέμενες περ
πράξεις, οί οποίες άναφέρονται στά ίδια αντικείμενα. ;Μέ __ ριστικώς στό έν. λόγω άρδρο περιπτώσεις, διότι ή άνά;
τήν προτεινόμενη λόση osιτυγχάνεται κατά ενιαία διαδικα
έχδόσεω.; Π. Δ/τος δύναται νά άνχχύψει σέ μεταγενέστ;
σία καί άχό τά ίδια όργανα ή κανονιστική ρύδμιση ενός δέ
χρόνο. :
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ματος, ώστε νά γίνεται χρήση τών νομοθετικών έξουσιοδοΜετά τήν πάροδο τών προδεσμιών τών παρ. 1 καί 2 ·
τήσεων σύμφωνα μέ τό έχάστοτε ίσχίον κοινοτικό χαδεστώς
έν λόγω άρδρου, οί περιπτώσεις εφαρμογής κοινοτικών π,
έπί τοί ίδιου δέματος. 'Η sαpάγpαφoς 2 τοί ίδιου άρθρου προξεων πού έκδόδηχαν πριν άπό τήν προσχώρηση ά :ιμετω
νοεΐ γιά τήν παροχή έξουσιοδοτήσεως προκειμένου νά ληζονται μέ τήν παρ. 3 τοί άρδρου αυτοί.
>ν
ψδοΰν τά αναγκαία μέτρα γιά τήν εφαρμογή συγκεκριμένης
Περαιτέρω μέ τό άρδ,ρο 5 σχοπείται ή κάλυψη κενοί τ
κοινοτικής χράξεως. 'Οσον αφορά στις ποινικές κυρώσεις,
έξουσιοδοτήσεως τοί άρδρου 2 τοί Ν. 94ί5/1979, γιά τήν
ποια τό Συμβούλιο τής /Επικράτειας (ύπ’ άριδ. 406/80 π
εάν μέν ή «ξουσιοδοτική διάταξη παρέχει τήν ευχέρεια δεκτίκό επεξεργασίας) έδέχδη ότι δεν περιέχει τό άπαιτοή
σπίσεώς τους, δύνανται, δυνάμει τής παραγράφου 1 τοί άρ
νο ποινικό πλαίσιο γιά τήν πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων
δρου 1 τοί σχεδίου, νά δεσπίζονται ποινές καί μέ τις κανο
τά Π. Δ/τα που έχδίδονται κατ’ εφαρμογή της έξουσιο
νιστικές πράξεις που έχδίδονται σέ συμμόρφωση προς ·>ό κοι
τήσεως αυτής. Είναι αυτονόητο ότι, όταν ή παράβαση συγ
νοτικό δίκαιο. Έάν, έξ άλλου, ή ποινή απειλείται στό νόμο
κριμένης κοινοτικής ύποχρεώσεως συνιστώ καδ’ έαυτή ποι
γιά κάδε παράδοση τής κανονιστικής πράξεως, ή ποινή αυ
κό αδίκημα κατά την κειμένη νομοδεσία, δέν συντρέχει πε
τή δά χαταγιγνώσκεται αμέσως άχό τό νόμο, δυνάμει τής
πτώση απειλής, μέ τό διάταγμα αύτοτελοίς, ποινικής κυρ
παραγράφου'4 τοί άρδρου 1 τοί σχεδίου καί προκειμένου περί
σεως.
κανονιστικών πράξεων έοεδιδομένων σέ συμμόρφωση πρός τό
Τέλος μέ τό άρδρο 6 τοί σχεδίου λαμβάνεταε πρόνοια
κοινοτικό δίκαιο. Περαιτέρω, προκειμένου νά καλυφδεί κενό
στάσεως
νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, οί όποιες, δά
τής έλληίνικής νομοδεσίας στήν περίπτωση ποό ή έξουσιοδόνανται νά προετοιμάσουν άρτια νομοσχέδια καί σχέδια κανό
τηση κατ’ εφαρμογή τής όποιας έχδίδονται οί παραπάνω κα
στικών πράξεων, γιά τήν προσαρμογή τής ελληνικής νο
νονιστικές πράξεις, δέν περιλαμβάνει τό άπαιτοΰμενο ποινι
δεσίας
πρός τήν αντίστοιχη κοινοτική.
κό πλαίσιο γιά τήν πρόδλεψη ποινικών κυρώσεων, προδλέχεΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ι

ται ή δυνατότητα έπιόολής τους δώσει τών παραγράφων 5
καί 6 τοί ίδιου άρδρου.
. Γιά τήν έκδοση κανονιστικών πρα'ξεων (Π. Δ/των, Υ
πουργικών αποφάσεων) όπου προδλέπονται άπό τήν όχάρχουσα νομοδεσία έκρίδη σκόπιμο νά συμπράττει καί ό !Τπουργός ’Εθνικής Οικονομίας, ό όποιος, ώς αρμόδιος (άρδρο 3
τοί Ν. 1104/1980) γιά τήν εφαρμογή τοί κοινοτικοί δι
καίου στήν εσωτερική εννομη τάξη, οφείλει’.νά συντονίζει καί
νά παρακολουδεί τις ενέργειες τών δημοσίων υπηρεσιών γιά
τήν εκπλήρωση τών κοινοτικών .υποχρεώσεων τοί Κράτους.
Ή νομοδετσκή λύση πού προτείνετα» άνωτέρω δέν αποκλείει
τήν παράλληλη χρήση των αυτονόμων εξουσιοδοτήσεων τών
παραγράφων 1 και 3 τοό άρδρου 43 τοί Συντάγματος, έφ’ ό
σον συντρέχουν οί προόποδέσεις εφαρμογής τα*ς.
Μέ τό άρδρο 2 τοό σχεδίου παρέχεται εξουσιοδότηση, έν
όψει τοί άρδρου 43 παρ. 2 έδάφ. β τού Συντάγματος, γιά τή
ρύδμιση μέ Υπουργικές άποφάσεις τών δεμάτων τεχνικοί χα
ρακτήρα, κατά παρέκκλιση τών οριζόμενων στό άρδρο 1. 'Ε
πομένως, γιά τά άπαριδμούμενα στήν παρ. 1 τοί άρδρου 2
τοό σχεδίου αντικείμενα, γιά τά οποία παρχτηρείται ,καί συ
χνή έκδοση κοινοτικών πράξεων, ή ρύδμιση δά γίνεται μέ
Υπουργικές αποφάσεις ανεξάρτητα έάν ύφίσταται στήν κειμένη νομοδεσία εξουσιοδότηση για κανονική ρόδμιση άναλόνων δειιάτιων.
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’Αρδρο 1.
1. Γιά τή συμμόρφωση πρός οδηγίες καί αποφάσεις (Ε
Κ.„ ΕΚ.ΑΕ.) συστάσεις καί ατομικές άποφάσες (ΕΚ
X.) καί τήν εκτέλεση κανονισμών (ΕΟΚ, ΕΚΑΕ) και
νικών αποφάσεων (ΕΚΑΧ) ποίι έχί&ονται άπό τα χοινοτ:
όργανα μετά τήν προσχώρηση τής Έλλάβο; στις ΕΓιρ
παϊχές Κοινότητες, εφαρμόζονται άναλόρως οί ήδη ύφισ
μενες ώς .κοκ οί έχάστοτε παρεχόμενες νομ&δετικές έςου:
δοτήσεις προ; κανονιστική ρύδμιση δεμάτων, ΰπο τήν ε
φύλαξη τών οριζόμενων στό άρδρο 2.
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