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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק להסדרת תוצרת אורגנית (תיקון)(דחיית מועדים), התשם״ז-2006

 ו. בחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס״ה-2005' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 20,

 במקום הסיפה החל במילים ״יותקנו בתוך שמונה חודשים״ יבוא ״יותקנו עד יום י״ג

 באייר התשס״ג(ו במאי 2007)״.

 בסעיף ו2 לחוק העיקרי, במקום ״בתום שנים עשר חודשים מיום פרסומו״ יבוא ״למעט

 סעיף 20, ארבעה חודשים לאחר כניסתן לתוקף של תקנות ראשונות כאמור באותו סעיף״.

 תחילתם של סעיפים 20 ו־ו2 לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, ביום י״ב בסיון התשס״ו

.2 

.3 

 תיקון סעיף 20

 תיקון סעיף 21

 תחילה

 (8 ביוני 2006).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מלאכת התקנת התקנות הראשונות לפי החוק
 טרם הושלמה, ונדרש זמן נוסף כדי להשלימה. כמו כן,
 לאחר השלמת התקנת התקנות כאמור יידרשו עוד כמה
 חודשים לצורך היערכות לביצוע הוראות חוק בהתאם

 לתקנות שיותקנו.

 מאחר שבהעדר תקנות לפי החוק לא ניתן ליישמו,
 ומכיוון שמלאכת התקנת התקנות טרם הושלמה כאמור,
 מוצע לתקן את סעיף 20 לחוק ולדחות את המועד להתקנת
 תקנות ראשונות לפי החוק, הקבוע בסעיף האמור, כך

 שיהיה ניתן להתקינן עד יום ו במאי 2007.

 סעיף ו2 לחוק קובע את מועד תחילתו של סעיף 2
 החוק בתום שנה מיום פרסומו, דהיינו,
 ביום 8 ביוני 2006. מאחר שלא ניתן להפעיל את החוק
 בלא השלמת מלאכת התקנת התקנות, כמפורט לעיל,
 ולאור התקופה הנדרשת להשלמתן כאמור, מוצע לתקן
 את סעיף ו2 לחוק ולקבוע כי תחילתו של החוק, למעט
 סעיף 20 שענינו התקנת תקנות ראשונות, תהיה כארבעה
 חודשים לאחר כניסתן לתוקף של התקנות הראשונות

 כאמור.

ף 3 כדי ליצור רציפות בין מועד התחילה  סעי
 המקורי של החוק לבין מועד התחילה
 המוצע בהצעת חוק זו, מוצע לקבוע כי תחילתם של
 סעיפים 20 ו־ו2 לחוק, כנוסחם המוצע, תהיה במועד

 התחילה המקורי של החוק, דהיינו ביום 8 ביוני 2006.

 סעיף 1 חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס״ה-
 2005 (להלן - החוק), פורסם ביום 9 ביוני

 2005 ותחילתו נקבעה בתום שנה מיום פרסומו.

 החוק נועד להסדיר את הייצור והשיווק של צמחים
 או של תוצרת מן החי, המשמשים למאכל אדם או למאכל
 בעלי חיים או לשימושם (להלן - תוצרת חקלאית)

 והמשווקים כתוצרת אורגנית.

 החוק אוסר הצגה ומכירה של תוצרת חקלאית
 כתוצרת אורגנית, אלא אם כן התיר גוף אישור ובקרה
 שאושר בידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - גוף
 אישור ובקרה) את סימונה, בהתאם לתקנות שהותקנו לפי
 החוק, והיא נושאת את הסמל האורגני האחיד הקבוע
 בתוספת לחוק וכן סמל של גוף אישור ובקרה המאשר כי
 בתוצרת מתקיימות הוראות סעיף 6 לחוק (להלן - סמל

 בקרה).

 סעיף 5ו לחוק מסמיך את שר החקלאות ופיתוח
 הכפר להתקין תקנות לביצוע החוק, ובכלל זה לענין
 הנוהל האורגני, התנאים לאישור גוף אישור ובקרה
 ונוהלי עבודתו וכן הסדרת בדיקתה של תוצרת אורגנית.
 מקצת מן התקנות טעון התייעצויות עם שר הבריאות, עם
 השר להגנת הסביבה ועם ארגון יציג כמשמעותו בחוק,

 ומקצתן טעון גם אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת.

 סעיף 20 לחוק קובע כי תקנות ראשונות לפי החוק
 יותקנו בתוך שמונה חודשים מיום פרסומו, דהיינו עד

 יום 8 בפברואר 2006.

 ס״ח התשס״ה, עמי 474.
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