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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                                Κ.Γ.Π. 43/2014 
Απ. 4757, 7.2.2014    

Απιθμόρ 43 
 
Οι πεπί πόπων (Κηηνοηποθικά Φςηά) (Σποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο 

Τποςπγικό ςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 14 ηος πεπί πόπων Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων 
Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα 
με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος 
Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη  Νόμος, Νόμος (Ν. 99  ηος 1989  όπωρ  ηποποιήθηκε με  ηοςρ  Νόμοςρ 227  ηος  
1990  μέσπι 3(Ι) ηος 2010. 

 
Ο ΠΔΡΙ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ 

_________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14 

Πξννίκην. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.: L 325,  
23.11.2012, 
ζ. 13. 

Γηα ζθνπνύο θαιύηεξεο ελαξκόληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο κε ηίηιν 
«Δθηειεζηηθή Οδεγία 2012/37/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 22αο Ννεκβξίνπ 2012 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε νξηζκέλωλ παξαξηεκάηωλ ηωλ Οδεγηώλ  66/401/ΔΟΚ θαη 66/402/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηνπο όξνπο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ν ζπόξνο Galega orientalis 
Lam., ην κέγηζην βάξνο κηαο ζπνξνκεξίδαο νξηζκέλωλ εηδώλ θηελνηξνθηθώλ θπηώλ θαη ην 
κέγεζνο δείγκαηνο ηνπ Sorghum spp.», 

  
 

 63(Ι) ηνπ 1998 
173(Ι) ηνπ 2002 
173(Ι) ηνπ 2007 
 61(Ι) ηνπ 2012. 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζε απηό από ην άξζξν 14 
ηνπ πεξί πόξωλ Νόκνπ, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 

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

27.9.2002  
15.4.2005 
10.2.2006 
5.12.2008 

22.10.2010. 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί πόξωλ (Κηελνηξνθηθά Φπηά) 
(Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί πόξωλ 
(Κηελνηξνθηθά Φπηά) Καλνληζκνύο ηνπ 2002 έωο 2010 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη ωο «νη 
βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη 
καδί ωο νη πεξί πόξωλ (Κηελνηξνθηθά Φπηά) Καλνληζκνί ηνπ 2002 έωο 2014. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο II ηωλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

2. Σν Παξάξηεκα ΙΙ ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην 
ζεκείν 30, ζηήιε 2, ηεο παξαγξάθνπ (2), ηνπ Πίλαθα Α, ηνπ αξηζκνύ «60», ζε ζρέζε κε ην 
είδνο Galega orientalis Lam., (ζεκείν 30), κε ηνλ αξηζκό θαη ηα γξάκκαηα «60(α)(β)».  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο V ηωλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

3. Σν Παξάξηεκα V ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο: 
 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηε ζηήιε 1 απηνύ, «Αγξνζηώδε» κε ηε ιέμε θαη ηνλ αζηεξίζθν 
«Αγξνζηώδε (*)»

. 
θαη 

 (β) κε ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο ηνπ Παξαξηήκαηνο V ηεο αθόινπζεο θξάζεο: 

 «(*) Σν κέγηζην βάξνο ηεο παξηίδαο κπνξεί λα απμεζεί ζηνπο είθνζη πέληε ηόλνπο (25t) εάλ 
ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη άδεηα γηα ηνλ ζθνπό απηό από ηελ αξκόδηα αξρή. ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


