Υπουργική Απόφαση 347942/08 (ΦΕΚ 2513 Β/10-12-2008)
Αριθμ. 347942/08 (ΦΕΚ 2513 Β/10-12-2008) : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 317384/6.8.2008 απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας – Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «υποχρεωτική αναγραφή στην συσκευασία
του ελαιολάδου της ένδειξης της καταγωγής του «εξαιρετικού παρθένου» και «παρθένου» ελαιόλαδου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης
προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ-ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών
θεμάτων’’ (Α΄280).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού
EURATOM» (A΄70) και του άρθρου 3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄101).
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).
δ) Του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Της υπ’ αριθμ. 336709/2000 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Συμπληρωματικά μέτρα για τη
εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών 2768/98 και 2815/98 της Επιτροπής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β΄311).
στ) Της υπ’ αριθμ. 220426/2003 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «Διαδικασία χορήγησης έγκρισης για την αναγραφή της
χώρας προέλευσης του ελαιολάδου» (Β΄285).
ζ) Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19955 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο
Βλάχο.
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) υπ’ αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (L 299)
β) υπ’ αριθμ. 2568/1991 της Επιτροπής, σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των
πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού. (L 248)
γ) υπ’ αριθμ. 1019/2002 της Επιτροπής, σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιόλαδου. (L 155)
δ) υπ’ αριθμ. 178/2002 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 16 αυτού, για τον καθορισμό των
γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια
των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων. (L 31)
ε) υπ’ αριθμ. 510/06 του Συμβουλίου, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των
γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων. (L93).
3. Την ανάγκη αποφυγής επαναλαμβανόμενων περιπτώσεων παραβάσεων, στον τομέα της εμπορίας του «εξαιρετικού
παρθένου» και του «παρθένου» ελαιόλαδου, καθώς και εξασφάλισης διατροφικής ασφάλειας στους καταναλωτές των εν
λόγω ελαιολάδων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 317384/ 6.8.2008 κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως
ακολούθως:
«Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2008

