ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
1)Γ/ΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
ZΩΙΚΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ
Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών 29

Αθήνα, 06/02/2006
Αρ. Πρωτ.: 245100

Σ.Κ. 104 39
Πληρουορίες: Δ. Σζωρτζάκη
Σηλ.: 210 8812149
FAX: 210 8821241
2)ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ
ΔΡΓΟΤ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ
ΘΔΜΑ: «Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Πεκείνπ 3.7,
φπσο ηζρχεη, ηνπ Κέξνπο Β ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηνπ θαλ. (ΔΝΘ)
αξηζ. 2092/91 ηνπ Ππκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηελ θαηά παξέθθιηζε
έγθξηζε εηζαγσγήο πνπιάδσλ, ζε βηνινγηθή κνλάδα παξαγσγήο
απγψλ, ειηθίαο κέρξη θαη 18 εβδνκάδσλ πνπ δελ έρνπλ εθηξαθεί
βηνινγηθά.»
ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ

ΘΑΗ

ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ
& ΡΟΝΦΗΚΩΛ

Έρνληαο ππ’ φςε:
1. Ρηο δηαηάμεηο:
α. Ρνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 ηνπ Λ. 992/79 (Α’ 280).

«Ξεξί Νξγαλψζεσο ησλ

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Ππλζήθεο Ξξνζρψξεζεο ηεο
Διιάδαο ζηηο Δπξσπατθέο Θνηλφηεηεο θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεζκηθψλ θαη
νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ»
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β. Ρνπ άξζξνπ 1 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Λ. 1338/83 (Α’ 34), «Δθαξκνγή
ηνπ Θνηλνηηθνχ Γηθαίνπ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ Λ. 1440/84
(Α’ 70) «Ππκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην θεθάιαην, ζηα απνζεκαηηθά θαη ζηηο
πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο Άλζξαθνο θαη Σάιπβνο θαη ηνπ
Νξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ ΔΟΑΡΝΚ θαη ηνπ Άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 1892/1990 (Α’
101)
γ. Ρνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα
Θπβεξλεηηθά φξγαλα» φπσο ε λνκνζεζία απηή θσδηθνπνηήζεθε κε ην π.δ.
63/2005 (Α’98) θαη ηέζεθε ζε ηζρχ
2. Ρα άξζξα 30 εσο θαη 43 θεθάιαην Γ ηνπ Λ. 2637/98 (ΦΔΘ 200/Α/27.08.98)
«Πχζηαζε Νξγαληζκνχ Ξηζηνπνίεζεο Ινγαξηαζκψλ, Νξγαληζκνχ Ξιεξσκψλ θαη
Διέγρνπ Θνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Ξξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ, Νξγαληζκνχ
Ξηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ, Γεληθψλ Γ/λζεσλ θαη
ζέζεσλ

Ξξνζσπηθνχ

ζην

πνπξγείν

Γεσξγίαο

θαη

«Δηαηξίαο

Αμηνπνίεζεο

Αγξνηηθήο Γεο» ΑΔ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε
κε ην άξζξν 29, παξάγξαθνη 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 θαη 17 ηνπ Λ.
3147/03 (Α’135) πεξί «Οχζκηζεο ζεκάησλ αγξνηηθήο γεο, επίιπζεο δεηεκάησλ
απνθαηαζηαζέλησλ θαη απνθαζηζηάκελσλ θηελνηξφθσλ, ζχζηαζεο Γηεχζπλζεο
Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη άιισλ δηαηάμεσλ».
3. Ρελ

αξηζ.332221/

11-01-2001

θνηλή

απφθαζε

ησλ

πνπξγψλ

Δζληθήο

Νηθνλνκίαο θαη Γεσξγίαο (Β’10) «γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Θαλ. (ΔΝΘ) 2092/91 ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί ηνπ βηνινγηθνχ
ηξφπνπ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα
γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο» σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
4. Ρνλ Θαλ. (ΔΝΘ) 2092/1991 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24 εο Ηνπλίνπ 1991, (L198)
«πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ
ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα ην ζεκείν 3.7 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΒ
φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην Ξαξάξηεκα ηνπ Θαλ. (ΔΘ) αξηζ. 2254/2004
((L385, 29.12.2004, ζει. 20) ηεο Δπηηξνπήο.
5. Ρν άξζξν 23 ηνπ Λ. 3147/03 (Α’135) «Οχζκηζε ζεκάησλ αγξνηηθήο γεο,
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επίιπζεο δεηεκάησλ απνθαηαζηαζέλησλ θαη απνθαζηζηάκελσλ θηελνηξφθσλ, θαη
άιιεο δηαηάμεηο» γηα ηε ζχζηαζε ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο.
6.

Ρηο

δηαηάμεηο

ηνπ

1300/Β/12.09.2003)

άξζξνπ
θνηλήο

2

ηεο

απφθαζεο

αξηζ.
ησλ

256202/12.09.2003
πνπξγψλ

Νηθνλνκίαο

(ΦΔΘ
θαη

Νηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Γεσξγίαο
«Γηάξζξσζε,

αξκνδηφηεηεο

θαη

ζχλζεζε

πξνζσπηθνχ

ησλ

Γηεπζχλζεσλ

Θηεληαηξηθήο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ, Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη Γηαρείξηζεο
Κεηξψσλ, ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο».
7. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο
ηνπ Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ.
ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ
Άρθρο 1
ΚΟΠΟ
Κε ηελ παξνχζα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα
εθαξκνγήο ηνπ Πεκείνπ 3.7 ηνπ Κέξνπο Β ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηνπ Θαλ. (ΔΝΘ)
αξηζ. 2092/91 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Ηνπλίνπ 1991 (L198) «πεξί ηνπ βηνινγηθνχ
ηξφπνπ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα
γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο» φπσο ην Πεκείν απηφ αληηθαηαζηάζεθε
απφ ηελ πεξίπησζε δ) ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ηνπ Θαλ.(ΔΘ) αξηζ. 2254/2004 ηεο
Δπηηξνπήο (L385), ήηνη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ
έγθξηζε δπλαηφηεηαο εηζαγσγήο θαηά παξέθθιηζε κε βηνινγηθψλ πνπιάδσλ ειηθίαο
ηνπιάρηζηνλ 3 εκεξψλ κέρξη θαη 18 εβδνκάδσλ κεηά ηελ 1/1/2006 ζε κνλάδα
βηνινγηθήο παξαγσγήο απγψλ.
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Άρθρο 2
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΚΡΙΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΗ ΣΟΤ
ΗΜΕΙΟΤ 3.7 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ Η ΚΔΟΝΠ Β΄
ΡΝ ΘΑΛ. (ΔΝΘ) ΑΟΗΘ. 2092/91
Ζ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε εθαξκνγήο ηεο παξέθθιηζεο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο
Γ/λζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ε
νπνία νξίδεηαη σο αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε ην ζεκείν 3.7 ηνπ θαλ. (ΔΝΘ) αξηζ.
2092/91.
Άρθρο 3
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΕΓΚΡΙΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΗ
1. Ζ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε γηα ηελ θαηά παξέθθιηζε εηζαγσγή κε βηνινγηθψλ
πνπιάδσλ ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ 3 εκεξψλ κέρξη θαη 18 εβδνκάδσλ πνπ έρνπλ
εθηξαθεί βάζεη ησλ φξσλ ηνπ Πεκείνπ 3.7 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η, Κέξνο Β ηνπ
Θαλ. (ΔΝΘ) αξηζ.2092/91 ζε κνλάδα βηνινγηθήο εθηξνθήο, κπνξεί λα ρνξεγεζεί
κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο βηνινγηθέο πνπιάδεο
παξαγσγήο απγψλ
2. Ζ αίηεζε γηα ηελ έγθξηζε, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ «επηρεηξεκαηία» (άξζξν 4 ηνπ
θαλ. (ΔΝΘ) αξηζ. 2092/91) ηεο βηνινγηθήο κνλάδαο εθηξνθήο ζηε Γ/λζε
Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ κε
θνηλνπνίεζε ζηνλ Νξγαληζκφ Διέγρνπ θαη Ξηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Ξξντφλησλ
ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε κνλάδα ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν πφδεηγκα Η ηεο
παξνχζαο.
3. Ζ έγθξηζε ρνξεγείηαη ζηε βηνινγηθή κνλάδα εθηξνθήο, αλά ζκήλνο πνπιάδσλ
πξνο εηζαγσγή, πξηλ ηελ έλαξμε εθηξνθήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ
θαλνληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξέθθιηζε.
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Άρθρο 4
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΗ
1. Κφλν κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαη
νη δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην ηκήκα 4 (δηαηξνθή) θαη ζην ηκήκα 5 (πξφιεςε
αζζελεηψλ θαη θηεληαηξηθή αγσγή) ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η, Κέξνο Β ηνπ θαλ.
(ΔΝΘ) αξηζ. 2092/91 ζηηο πνπιάδεο σνπαξαγσγήο πνπ πξννξίδνληαη λα
εηζαρζνχλ ζηε κνλάδα βηνινγηθήο εθηξνθήο ε νπνία έρεη πάξεη ηελ αλσηέξσ
έγθξηζε.
2. Ζ κνλάδα πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθηξνθή ησλ πνπιάδσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε
κνλάδα βηνινγηθήο εθηξνθήο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηνπο φξνπο ηεο αλσηέξσ
παξαγξάθνπ 1, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη θαησηέξσ.
3. Ξξηλ ηελ έλαξμε ηεο εθηξνθήο ησλ πνπιάδσλ, πξέπεη λα ζπλαθζεί Ηδησηηθφ
Ππκθσλεηηθφ κεηαμχ ηνπ παξαγσγνχ ηεο κνλάδαο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ
εθηξνθή ησλ πνπιάδσλ, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 1, θαη ηνπ
παξαγσγνχ ηεο βηνινγηθήο κνλάδαο εθηξνθήο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη νη
πνπιάδεο απηέο.
Πην Ηδησηηθφ απηφ Ππκθσλεηηθφ ζα πεξηέρνληαη κεηαμχ άιισλ θαη ηα εμήο:
Α/ πνρξεψζεηο ηνπ παξαγσγνχ ηεο κνλάδαο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθηξνθή ησλ
πνπιάδσλ, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 1:
I. ε εθηξνθή ησλ πνπιάδσλ απφ ηελ ειηθία ηνπιάρηζηνλ 3 εκεξψλ κέρξη
θαη ηελ ειηθία ησλ 18 εβδνκάδσλ ζα γίλεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ
νξίδνληαη ζην ηκήκα 4 (δηαηξνθή) θαη ζην ηκήκα 5 (πξφιεςε αζζελεηψλ
θαη θηεληαηξηθή αγσγή) ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η, κέξνο Β ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΝΘ) αξηζ. 2092/91.
II. ζα εμαζθαιηζηεί ρσξηζηή ηξνθνδνζία (λεξφ θαη δηαηξνθή) γηα ηηο
πξναλαθεξφκελεο πνπιάδεο ελψ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηξνθή ηνπο (π.ρ. βηνινγηθέο δσνηξνθέο,
δσνηξνθέο κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ, πξφζζεηεο χιεο), ζα απνηξέπεηαη ε
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αλάκεημε ή ε κφιπλζε κε πξντφληα ή/θαη νπζίεο πνπ δελ είλαη ζχκθσλα
κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΝΘ) αξηζ. 2092/91 «πεξί βηνινγηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ».
III. πνρξενχηαη

λα

παξέρεη

αθψιπηε

πξφζβαζε

ζηνλ

Νξγαληζκφ

Ξηζηνπνίεζεο & Διέγρνπ Βηνινγηθψλ Ξξντφλησλ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε
βηνινγηθή κνλάδα εθηξνθήο θαζψο θαη ζηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ ηεο
βηνινγηθήο εθηξνθήο, ζε εθείλνπο ηνπο ρψξνπο ηεο κνλάδαο, ζηα
ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ
ηε δηαηξνθή θαη ηελ θηεληαηξηθή αγσγή ησλ πνπιάδσλ πνπ πξφθεηηαη λα
εηζαρζνχλ ζηε κνλάδα βηνινγηθήο εθηξνθήο (π.ρ. ζάιακν εθηξνθήο
ζπγθεθξηκέλσλ πνπιάδσλ, ρψξν απνζήθεπζεο δσνηξνθψλ, ηηκνιφγηα
αγνξάο δσνηξνθψλ & πξνζζέησλ πιψλ, θηεληαηξηθφο θάθεινο θηι).
Β/ πνρξέσζε ηνπ παξαγσγνχ ηεο βηνινγηθήο κνλάδαο εθηξνθήο γηα ηελ νπνία
πξννξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο πνπιάδεο:
Ρν

επηπιένλ

θφζηνο

ειέγρνπ

ηνπ

Νξγαληζκνχ

Διέγρνπ

&

Ξηζηνπνίεζεο

Βηνινγηθψλ Ξξντφλησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο εθηξνθήο ησλ πνπιάδσλ
πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ ζηε βηνινγηθή κνλάδα εθηξνθήο ζα επηβαξχλεη ηνλ
παξαγσγφ ηεο κνλάδαο βηνινγηθήο εθηξνθήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
11 ηεο αξηζ. 332221/11-01-2001 ΘΑ (Β’10).
Γ/ Πην Ηδησηηθφ Ππκθσλεηηθφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ πνπιάδσλ πνπ ζα εθηξαθνχλ κε ηνπο αλσηέξσ φξνπο,
κηα εθηίκεζε ηεο εκεξνκελίαο κεηαθνξάο, παξάδνζεο ηνπο ζηε βηνινγηθή κνλάδα
εθηξνθήο θαη ηεο ειηθίαο ηνπο ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή παξαιαβήο ησλ
πνπιάδσλ.
Ν

παξαγσγφο

ηεο

βηνινγηθήο

κνλάδαο

εθηξνθήο

θνηλνπνηεί

ην

ππνγεγξακκέλν Ηδησηηθφ Ππκθσλεηηθφ ζηνλ αξκφδην Νξγαληζκφ Διέγρνπ θαη
Ξηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Ξξντφλησλ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη.
4. Ν παξαγσγφο ηεο κνλάδαο βηνινγηθήο εθηξνθήο, πνπ έρεη πάξεη έγθξηζε απφ ηε
Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ,
γηα θαηά παξέθθιηζε εηζαγσγή κε βηνινγηθψλ πνπιάδσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
απφθαζε, ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδεο πξηλ ηε κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε
ησλ πνπιάδσλ ζηε κνλάδα ηνπ λα ππνβάιιεη γξαπηή δήισζε, πξνο ηνλ Νξγαληζκφ
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Διέγρνπ θαη Ξηζηνπνίεζεο ΒΞ, ζηνλ νπνίν ππάγεηαη, θαη ε νπνία ζα θνηλνπνηείηαη
ζηε

Γ/λζε

Βηνινγηθήο

Γεσξγίαο

ηνπ

πνπξγείνπ

Αγξνηηθήο

Αλάπηπμεο

θαη

Ρξνθίκσλ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη:
«φηη επέβιεπε ηαθηηθά ηε κνλάδα εθηξνθήο ησλ πνπιάδσλ θαη φηη ηεξήζεθαλ νη
δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην ηκήκα 4 (δηαηξνθή) θαη ζην ηκήκα 5 (πξφιεςε
αζζελεηψλ θαη θηεληαηξηθή αγσγή) ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η, κέξνο Β ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΝΘ) αξηζ. 2092/91 ζηηο πνπιάδεο πνπ ζα εηζάγεη ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε
εθδνζείζα έγθξηζε».
5. Ν αξκφδηνο Νξγαληζκφο Διέγρνπ θαη Ξηζηνπνίεζεο ΒΞ ηνπ αλσηέξσ παξαγσγνχ,
ππνρξενχηαη λα επαιεζεχζεη ηελ αλσηέξσ δήισζε ηνπ παξαγσγνχ, πξηλ απφ ηε
κεηαθνξά ησλ ελ ιφγσ πνπιάδσλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο βηνινγηθήο κνλάδαο
εθηξνθήο, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηε κνλάδα πξνέιεπζεο.
6. Ν παξαγσγφο ηεο κνλάδαο βηνινγηθήο εθηξνθήο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη
ζηε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Ρξνθίκσλ,

κε

παξάιιειε

θνηλνπνίεζε

ζηνλ

Νξγαληζκφ

Διέγρνπ

θαη

Ξηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Ξξντφλησλ, ζηνλ νπνίν ππάγεηαη, ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζκήλνπο ησλ πνπιάδσλ ζχκθσλα κε ηελ εθδνζείζα έγθξηζε
(πφδεηγκα ΗΗ).
Άρθρο 5
Ζ παξνχζα απφθαζε εθαξκφδεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θαλ. (ΔΝΘ) αξηζ.2092/91.
Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνχζα, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ θαλ. (ΔΝΘ) αξηζ.2092/91 φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά θαη ησλ αληίζηνηρσλ
εζληθψλ δηαηάμεσλ ζε εθαξκνγή απηνχ.
Άρθρο 6
Δμνπζηνδνηείηαη ν πνπξγφο ΑΑ & Ρ κε απνθάζεηο ηνπ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο λα θαζνξίδεη ηερληθέο θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο ηεο
παξνχζαο απφθαζεο.
Άρθρο 7
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Θαησηέξσ παξαηίζεληαη ηα πνδείγκαηα Η θαη ΗΗ, ηα νπνία πξνζαξηψληαη ζηελ
παξνχζα απφθαζε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο θαη έρνπλ σο εμήο:
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Ι
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΔΓΚΡΙΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΠΑΡΔΚΚΛΙΗ
ΣΟΤ ΗΜΔΙΟΤ 3.7 ΣΟΤ ΠΑΡ. Ι ΜΔΡΟ Β ΣΟΤ ΚΑΝ. (αριθ.)2092/91
Ξξνο: To πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ
Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο
Αραξλψλ 29 - 10439 Αζήλα
Θνηλ. : _______________________________________________________

(Oξγαληζκφο Διέγρνπ θαη Ξηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Ξξντφλησλ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν
αηηψλ)

Πηνηρεία αηηoχληνο:
Eπηρεηξεκαηίαο:

Ξαξαθαιψ γηα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο

……………………………………………………

εηζαγσγήο πνπιάδσλ απγνπαξαγσγήο

……………………………………………………

βάζεη ηνπ ζεκείνπ 3.7 ηνπ Ξαξ. Η,

(Eπσλπκία/ Όλνκα θαη έδξα)

Κέξνο Β ηνπ θαλ. (ΔΝΘ) αξηζ. 2092/91,

Όλνκ/λπκν λφκηκνπ εθπξνζψπνπ:

θαηά παξέθθιηζε, ιφγσ κε χπαξμεο

____________________________

δηαζέζηκσλ βηνινγηθψλ πνπιάδσλ.

Tαρ. Γ/λζε θαηνηθίαο:

Kαηαιεθηηθή εκεξνκελία

Tει.:

αληηθαηάζηαζεο ζκήλνπο:___/___/__

Φαμ:

Aξηζκφο αηηνχκελσλ πνπιάδσλ:______

Αξκφδηνο Oξγαληζκφο Διέγρνπ θαη
Ξηζηνπνίεζεο ΒΞ:

Θέζε βηνινγηθήο κνλάδαο εθηξνθήο:
_______________________________
O Αηηψλ

Ζκεξνκελία:_____/____/____
(*) Έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε αλ δελ
ηαπηίδεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο κε ηνλ
επηρεηξεκαηία

________________________
(πνγξαθή- Πθξαγίδα)
………………………………………..
(Νλνκαηεπψλπκν)
Λφκηκνο εθπξφζσπνο (*)
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΙΙ
ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΟΤΛΑΓΩΝ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΚΣΡΟΦΗ
(ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4, ΗΜΔΙΟ 6 ΣΗ ΑΡΙΘ……….ΤΠ. ΑΠΟΦΑΗ )

Ξξνο: To πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ
Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο
Αραξλψλ 29 - 10439 Αζήλα
Θνηλ. : _______________________________________________________

(Oξγαληζκφο Διέγρνπ θαη Ξηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Ξξντφλησλ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν
δειψλ)

Πηνηρεία:
Eπηρεηξεκαηίαο:

Παο

γλσζηνπνηψ

…………………………………………….

πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαθνξά θαη εηζαγσγή/

……………………………………………

εγθαηάζηαζε

ηνπ

φηη

ζηηο

ζκήλνπο

_____

_______(1)

πνπιάδσλ, ειηθίαο ____(2) ζηε κνλάδα κνπ

(Eπσλπκία/ Όλνκα θαη έδξα)

Όλνκ/λπκν λφκηκνπ εθπξνζψπνπ:

_____________(3)

απφ

ηε

____________________________ κνλάδα_____________(4) ζχκθσλα κε ηελ
Tαρ. Γ/λζε θαηνηθίαο:

αξηζ.

Tει.:

απγνπαξαγσγήο

Φαμ:

Γεσξγίαο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

____

έγθξηζε

εηζαγσγήο

πνπιάδσλ

Γ/λζεο

Βηνινγηθήο

ηεο

& Ρξνθίκσλ βάζεη ηνπ ζεκείνπ 3.7 ηνπ Ξαξ. Η,
Κέξνο Β ηνπ θαλ. (ΔΝΘ) αξηζ. 2092/91.
Ζκεξνκελία:_____/____/____
(*)

Έγγξαθε

εμνπζηνδφηεζε

αλ

δελ

ηαπηίδεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο κε ηνλ

O Γειψλ
________________________
(πνγξαθή- Πθξαγίδα)
………………………………………..
(Νλνκαηεπψλπκν)
Λφκηκνο εθπξφζσπνο (*)

επηρεηξεκαηία

(1) Aξηζκφο πνπιάδσλ
(2) Ζιηθία ζε κέξεο
(3)Tνπνζεζία βηνινγηθήο κνλάδαο εθηξνθήο
(4) Κνλάδα απφ ηελ νπνία πξνήιζαλ νη ζπγθεθξηκέλεο
πνπιάδεο
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Άρθρο 8
ΕΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ
Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Θπβεξλήζεσο.

H απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.

ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ

ΘΑΗ

ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ
& ΡΟΝΦΗΚΩΛ

Γ. ΑΙΝΓΝΠΘΝΦΖΠ

Δ. ΚΞΑΠΗΑΘΝΠ
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