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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

της οδηγίας 2002/11/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2002, 
για την τροποποίηση της οδηγίας 68/193/ΕΟΚ 

περί εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου 

και την κατάργηση της οδηγίας 74/649/ΕΟΚ 

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 53 της 23ης Φεβρουαρίου 2002) 

Στη σελίδα 21, άρθρο 1 σημείο 1, νέο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ΔΑ. στοιχείο α) της οδηγίας 

68/193/ΕΟΚ 

αντί: 

«α) που έχει παραχθεί υπό την ευθύνη του δημιουργού σύμφωνα με γενικά αποδεκτές μεθόδους 

με σκοπό τη διατήρηση της ταυτότητας της ποικιλίας και, ενδεχομένως, του κλώνου, καθώς και για 

την πρόληψη ασθενειών·», 

διάβαζε: 

«α) που έχει παραχθεί υπό την ευθύνη του παραγωγού πολλαπλασιαστικού υλικού σύμφωνα με 

γενικά αποδεκτές μεθόδους με σκοπό τη διατήρηση της ταυτότητας της ποικιλίας και, ενδεχομένως, 

του κλώνου, καθώς και για την πρόληψη ασθενειών·». 
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Στη σελίδα 21, άρθρο 1 σημείο 1, νέο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο Ε. στοιχείο α) της οδηγίας 

68/193/ΕΟΚ 

αντί: 

«α) που έχει παραχθεί υπό την ευθύνη του δημιουργού σύμφωνα με γενικά αποδεκτές μεθόδους 

για τη διατήρηση της ταυτότητας της ποικιλίας και, ενδεχομένως, του κλώνου, καθώς και για την 

πρόληψη ασθενειών και το οποίο προέρχεται άμεσα, με αγενή πολλαπλασιασμό, από αρχικό 

πολλαπλασιαστικό υλικό·», 

διάβαζε: 

«α) που έχει παραχθεί υπό την ευθύνη του παραγωγού πολλαπλασιαστικού υλικού σύμφωνα με 

γενικά αποδεκτές μεθόδους για τη διατήρηση της ταυτότητας της ποικιλίας και, ενδεχομένως, του 

κλώνου, καθώς και για την πρόληψη ασθενειών και το οποίο προέρχεται άμεσα, με αγενή 

πολλαπλασιασμό, από αρχικό πολλαπλασιαστικό υλικό·». 
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