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ΘΔΜΑ:

«Ρξνπνπνίεζε

ηεο

αξηζ.

245100/6-2-2006

απφθαζεο

πνπξγψλ

Νηθνλνκίαο & Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ
«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.» (ΦΔΘ Β’ 177/13-22006)»

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»
β. Ρνπ άξζξνπ 1 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Λ. 1338/83 (Α’ 34), «Δθαξκνγή ηνπ Θνηλνηηθνχ
1

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)
2. Ρα άξζξα 30 εψο 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 ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ην άξζξν 29,
παξάγξαθνη 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 θαη 17 ηνπ Λ. 3147/03 (Α’135) «Οχζκηζε
ζεκάησλ

αγξνηηθήο

γεο,

επίιπζεο

δεηεκάησλ

απνθαηαζηαζέλησλ

θαη

απνθαζηζηακέλσλ θηελνηξφθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. Ρνλ Θαλ. (ΔΝΘ) 2092/1991 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 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.
4. Ρελ αξηζ.245090/ 31-01-2006 (ΦΔΘ Β’157/ 10-2-2006) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε
«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».
5.Ρελ αξηζ. 245100/ 6-2-2006 (ΦΔΘ Β’177/13-2-2006) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε
«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.»»
6. Ρν άξζξν 23 ηνπ Λ. 3147/03 (Α’135) «Οχζκηζε ζεκάησλ αγξνηηθήο γεο, επίιπζεο
δεηεκάησλ απνθαηαζηαζέλησλ θαη απνθαζηζηάκελσλ θηελνηξφθσλ, θαη άιιεο
δηαηάμεηο» γηα ηε ζχζηαζε ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο.
7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο αξηζ. 256202/12.09.2003 (ΦΔΘ 1300/Β/12.09.2003)
θνηλήο

απφθαζεο

ησλ

πνπξγψλ

Νηθνλνκίαο

θαη

Νηθνλνκηθψλ,

Δζσηεξηθψλ,
2

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».
8. Ρελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο αξηζ. 245100/ 6-2-2006 (ΦΔΘ Β’177/13-2-2006)
θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ ε κνλάδα πνπ ζα αλαιάβεη
ηελ εθηξνθή ησλ πνπιάδσλ, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε, θαη ε βηνινγηθή
κνλάδα εθηξνθήο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη νη πνπιάδεο απηέο, αλήθνπλ ζηνλ ίδην
επηρεηξεκαηία
9. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ.
ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ
Άρθρο 1
Ρξνπνπνηνχκε ηελ αξηζ. 245100/ 6-2-2006 (ΦΔΘ Β’177/13-2-2006) θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε σο εμήο:
Πην Άξζξν 4, κεηά ηελ παξάγξαθν 3, πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 3α θαη 3β σο εμήο:
«3α. Δλ ηνχηνηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κνλάδα πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθηξνθή ησλ
πνπιάδσλ ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 1, θαη ε βηνινγηθή κνλάδα εθηξνθήο
γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη νη πνπιάδεο απηέο, αλήθνπλ ζηνλ ίδην «επηρεηξεκαηία», ν
νπνίνο σο εληαγκέλνο ήδε ζην θαζεζηψο ειέγρνπ ηνπ θαλ.(ΔΝΘ) 2092/1991 ηνπ
Ππκβνπιίνπ,

έρεη

ήδε

αλαιάβεη

δέζκεπζε

λα

ηεξεί

ηνλ

θαλνληζκφ

απηφ,

ζα

αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εθηξνθήο ησλ πνπιάδσλ, ζα
πξέπεη ν «επηρεηξεκαηίαο» λα ππνβάιεη ζηνλ αξκφδην Νξγαληζκφ Διέγρνπ θαη
Ξηζηνπνίεζεο

Βηνινγηθψλ

Ξξντφλησλ

ππεχζπλε

δήισζε

αληί

ηνπ

Ηδησηηθνχ

Ππκθσλεηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε νπνία ζα
πεξηέρεη

ηηο

δεζκεχζεηο

πνπ

αλαθέξνληαη

ζηελ

παξάγξαθν

3

θαηάιιεια

πξνζαξκνζκέλεο.
3β. Ρν Ηδησηηθφ Ππκθσλεηηθφ θαη ε ππεχζπλε δήισζε πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ
άξζξν, θνηλνπνηνχληαη ζηε Γ/λζε Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ».

3

Άρθρο 2
Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ε αξηζ. 245100/ 6-2-2006 (ΦΔΘ Β’177/13-2-2006) θνηλή
ππνπξγηθή απφθαζε.
Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Θπβεξλήζεσο.
H απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
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ΚΑΙ
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Γ. ΑΛΟΓΟΚΟΤΦΗ

Δ. ΜΠΑΙΑΚΟ
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