
673 
 
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 206/2014 
Απ. 4773, 15.4.2014    

Απιθμόρ 206 

Οι πεπί Σπόπυν (Λασανικά) (Τποποποιηηικοί) (Απ. 2) Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι  εκδόθηκαν από ηο  
Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηυν άπθπυν 6 και 14 ηος πεπί Σπόπυν Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή 
ηυν Ανηιπποζώπυν και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ 
ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζευρ ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν ηυν 
Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη  Νόμος, Νόμος (Ν. 99  ηος 1989  όπυρ  ηποποιήθηκε με  ηοςρ  
Νόμοςρ 227  ηος  1990  μέσπι 3(Ι) ηος 2010. 

 
   Ο ΠΔΡΙ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ  

________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 6 θαη 14  

Πξννίκην. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 213, 
8.8.2013,  
ζ.20. 
 

Γηα ζθνπνχο κεξηθήο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν 
«Δθηειεζηηθή Οδεγία 2013/45/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7εο Απγνχζηνπ 2013 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 
ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 2002/55/ΔΚ θαη 2008/72/ΔΚ θαη ηεο νδεγίαο 2009/145/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηε βνηαληθή νλνκαζία ηεο ληνκάηαο», 

 
63(Ι) ηνπ 1998 

173(Ι) ηνπ 2002 
173(Ι) ηνπ 2007 
61(Ι) ηνπ 2012. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζ’ απηφ απφ ηα άξζξα 6 θαη 
14 ηνπ πεξί πφξσλ Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι):  

27.9.2002  
30.4.2004 
15.4.2005 
10.2.2006 

21.12.2007 
24.4.2008 

6.2.2009 
12.3.2010 

22.10.2010 
31.3.2011 
23.3.2012 

28.3.2014. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί πφξσλ (Λαραληθά) (Σξνπνπνηεηηθνί) 
(Αξ. 2) Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί πφξσλ (Λαραληθά) 
Καλνληζκνχο ηνπ 2002 έσο 2014 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») 
θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί  πφξσλ 
(Λαραληθά) Καλνληζκνί ηνπ 2002 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2014.  

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΙΙ 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 
 

2. Σν Παξάξηεκα ΙΙ ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (3) απηνχ ησλ ιέμεσλ «Lycopersicon esculentum» κε ηηο 
ιέμεηο «Solanum lycopersicum L.». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 
 

3. Σν Παξάξηεκα ΙΙΙ ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ιέμεσλ 
«Lycopersicon esculentum Mill.» κε ηηο ιέμεηο «Solanum lycopersicum L.». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΙV 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 
 

4. Σν Παξάξηεκα ΙV ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηε 
παξάγξαθν (2) απηνχ ησλ ιέμεσλ «Lycopersicon esculentum» κε ηηο ιέμεηο «Solanum 
lycopersicum L.». 

 
 
 
 

 
 


