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ΘΕΜΑ:

«Τροποποίηση

της

αριθ.

245100/6-2-2006

απόφασης

Υπουργών

Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
«Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Σημείου 3.7, όπως
ισχύει, του Μέρους Β του Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91
του Συμβουλίου, όσον αφορά την κατά παρέκκλιση έγκριση εισαγωγής
πουλάδων, σε βιολογική μονάδα παραγωγής αυγών, ηλικίας μέχρι και 18
εβδομάδων που δεν έχουν εκτραφεί βιολογικά.» (ΦΕΚ Β’ 177/13-22006)»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 (Α’ 280).

«Περί Οργανώσεως των

διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρυθμίσεις συναφών θεσμικών και οργανωτικών
θεμάτων»
β. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 (Α’ 34), «Εφαρμογή του Κοινοτικού
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Δικαίου» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (Α’ 70) «Συμμετοχή
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ και
του Άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101)
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’98)
2. Τα άρθρα 30 εώς και 43 κεφάλαιο Γ του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α/27.08.98)
«Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού
Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Δ/νσεων και θέσεων
Προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρίας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» ΑΕ
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 29,
παράγραφοι 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν. 3147/03 (Α’135) «Ρύθμιση
θεμάτων

αγροτικής

γης,

επίλυσης

ζητημάτων

αποκατασταθέντων

και

αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις».
3. Τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/1991 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991, (L198) «περί του
βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων
στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ειδικότερα το σημείο 3.7 του Παραρτήματος ΙΒ όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το
Παράρτημα του Καν. (ΕΚ) αριθ. 2254/2004 ((L385, 29.12.2004, σελ. 20) της
Επιτροπής.
4. Την αριθ.245090/ 31-01-2006 (ΦΕΚ Β’157/ 10-2-2006) κοινή υπουργική απόφαση
«για τον καθορισμό συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΟΚ)
2092/91 του Συμβουλίου «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη
διατροφής» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
5.Την αριθ. 245100/ 6-2-2006 (ΦΕΚ Β’177/13-2-2006) κοινή υπουργική απόφαση
«Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Σημείου 3.7, όπως ισχύει, του
Μέρους Β του Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, όσον
αφορά την κατά παρέκκλιση έγκριση εισαγωγής πουλάδων, σε βιολογική μονάδα
παραγωγής αυγών, ηλικίας μέχρι και 18 εβδομάδων που δεν έχουν εκτραφεί
βιολογικά.»»
6. Το άρθρο 23 του Ν. 3147/03 (Α’135) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυσης
ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθιστάμενων κτηνοτρόφων, και άλλες
διατάξεις» για τη σύσταση της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθ. 256202/12.09.2003 (ΦΕΚ 1300/Β/12.09.2003)
κοινής

απόφασης

των

Υπουργών

Οικονομίας

και

Οικονομικών,

Εσωτερικών,
2

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και
σύνθεση προσωπικού των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου,
Βιολογικής Γεωργίας και Διαχείρισης Μητρώων, του Υπουργείου Γεωργίας».
8. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθ. 245100/ 6-2-2006 (ΦΕΚ Β’177/13-2-2006)
κοινής υπουργικής απόφασης για την περίπτωση όπου η μονάδα που θα αναλάβει
την εκτροφή των πουλάδων, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, και η βιολογική
μονάδα εκτροφής για την οποία προορίζονται οι πουλάδες αυτές, ανήκουν στον ίδιο
επιχειρηματία
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την αριθ. 245100/ 6-2-2006 (ΦΕΚ Β’177/13-2-2006) κοινή υπουργική
απόφαση ως εξής:
Στο Άρθρο 4, μετά την παράγραφο 3, προστίθενται παράγραφοι 3α και 3β ως εξής:
«3α. Εν τούτοις, στην περίπτωση που η μονάδα που θα αναλάβει την εκτροφή των
πουλάδων σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1, και η βιολογική μονάδα εκτροφής
για την οποία προορίζονται οι πουλάδες αυτές, ανήκουν στον ίδιο «επιχειρηματία», ο
οποίος ως ενταγμένος ήδη στο καθεστώς ελέγχου του καν.(ΕΟΚ) 2092/1991 του
Συμβουλίου,

έχει

ήδη

αναλάβει

δέσμευση

να

τηρεί

τον

κανονισμό

αυτό,

θα

ακολουθείται η εξής διαδικασία: πριν την έναρξη της εκτροφής των πουλάδων, θα
πρέπει ο «επιχειρηματίας» να υποβάλει στον αρμόδιο Οργανισμό Ελέγχου και
Πιστοποίησης

Βιολογικών

Προϊόντων

υπεύθυνη

δήλωση

αντί

του

Ιδιωτικού

Συμφωνητικού που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου η οποία θα
περιέχει

τις

δεσμεύσεις

που

αναφέρονται

στην

παράγραφο

3

κατάλληλα

προσαρμοσμένες.
3β. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό και η υπεύθυνη δήλωση που αναφέρονται στο παρόν
άρθρο, κοινοποιούνται στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».
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Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 245100/ 6-2-2006 (ΦΕΚ Β’177/13-2-2006) κοινή
υπουργική απόφαση.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
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