
Στο σχέδιο νόμου «κύρωση της Συμφωνίας συνεργασία; 
στους τομείς Φυτοπροστασίας και Φυτοκαραντίνας μεταξύ 
Ελλάδας και Ουγγαρίας.

II ροζ ιη Βουλή ιων Ελλήνων
Μεταξύ της Χώρας μας και της Κυβερνήσεως της Λαϊκής 

Δημοκρατίας της Ουγγαρίας υπογράφτηκε στη Βουδαπέστη 
στις 25 Μαΐου 1983 Συμφωνία για τη συνεργασία στους 
τομείς Φυτοπροστασίας και Φυτοκαραντίνας.

Με τη συμφωνία αυτή που φέρεται για κύρωση προβλέ- 
πεται ότι κάβε μία από τις δύο χώρες αναλαμβάνει την 
ευθύνη για τα κατωτέρω :

α) Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να παρεμπο
δίσει την εισαγωγή των εχθρών καραντίνας και των οικο
νομικά επιβλαβών εχθρών των φυτών και φυτικών προϊόν
των από τη μία χώρα στην άλλη.

β) Να ανταλλάσσει κάθε χρόνο πληροφορίες για εμφάνιση 
και εξάπλωση στην επικράτεια της των εχθρών καραντίνας 
και των οικονομικά επιβλαβών εχθρών.

γ) Να ανταλλάσει πληροφορίες για επιστημονική έρευνα 
επί της φυτοπροστασίας, καθώς επίσης να ανταλλάσσει τις 
επιστημονικές και επαγγελματικές δημοσιεύσεις σχετικά με 
τη φυτοπροστασία και τη φυτοκαραντίνα.
’ δ) Να εξασφαλίζει αμοιβαία ανταλλαγή των ειδικών για 
έρευνα επιστημονικών και πρακτικών αποτελεσμάτων τα 
οποία έχουν επιτευχθεί στο πεδίο της φυτοπροστασίας και 
της φυτοκαραντί'. ς. ·, ',·> υ; : ·

■’ ε) Να δίνει αμοιβαία επιστημονική και τεχνική βοήθεια 
στο πεδίο της φυτοπροστασίας και φυτοκαραντίνας.

στ) Να εφοδιάζει με πιστοποιητικά φυτοΟγείας τα εξα
γόμενα φορτία φυτών και φυτικών προϊόντων, τα οποία 
(πιστοποιητικά) θα διασφαλίζουν ότι τα φορτία είναι απαλ
λαγμένα από τους εχθρούς που κατονομάζονται στο παράρ
τημα αυτής της συμφωνίας,' επί πλέον, ότι οι πρόσθετοι 
φυτοϋγειονομικοί κανονισμοί που αποφασίσθηκαν από τις 
αρχές φυτοκαραντίνας για το εξωτερικό εμπόριο της εισά- 
γουσας χώρας έχουν ληφθεί «υπόψη. -1;;; '·

ζ) Να ενημερώνει αμέσως τις αρχές φυτοπροστασίας και 
φυτοκαραντίνας της εξάγουσας χώρας όταν τα εισαγόμενα 
φορτία φυτών ή φυτικών προϊόντων έχουν βρεθεί προσ- 
βλημένα από εχθρούς καραντίνας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ η) Να αποφεύγει κατά την εξαγωγή φυτών ή φυτικών 
προϊόντων τη χρήση υλικών συσκευασίας τα οποία είναι πι
θανόν να διευκολύνουν την εισαγωγή των εχθρών καραντίνας 
και οικονομικά επιβλαβών εχθρών στην επικράτεια της 
εισάγνυσας χώρας.

0) Να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να παρεμποδίζει 
την εισαγωγή εχθρών καραντίνας και οικονομικά επιβλαβών 
εχθρών από μία τρίτη χώρα. Διαμετακόμιση φορτίων που 
περιέχουν φυτά ή φυτικά προϊόντα θα επιτρέπεται μόνο εάν 
αυτά συνοδεύονται με ένα πιστοποιητικό φυτοΟγείας το 
οποίο θα πληρεί τις απαιτήσεις φυτοπροστασίας του συμ
βαλλόμενου μέρους διά μέσου της επικράτειας του οποίου 
δια; ινούνται.

ι) Να συγκαλεί συνόδους, όταν χρειάζεται ή τουλάχιστον 
κάθε τρία χρόνια με σκοπό τη συζήτηση και επίλυση των 
πρακτικών και επιστημονικών προβλημάτων της φυτοπρο
στασίας και φυτοκαραντίνας καθώς επίσης και την ανταλ
λαγή πείρας.

Από τους σκοπούς της συμβάσεως και τις αναλαμβανό
μενες υποχρεώσεις είναι φανερά τα ωφέλη που πρόκειται 
να προκόψουν για τη χώρα μας, γιαυτό και εισηγούμαστε 
τη νομοθετική κύρωσή της.

Αθήνα, 9 Φεβρουάριου 1984
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Κύρωση Συμφωνίας συνεργασίας στους τομείς Φυτοπροστα-' 

σίας και φυτοκαραντίνας μεταξύ Ελλάδας και Ουγγαρίας.
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Άρ&ρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 

του Συντάγματος η Συμφωνία συνεργασίας στους τομείς 
φυτοπροστασίας και φυτοκαραντίνας μεταξύ των Κυβερνή
σεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημο
κρατίας της Ουγγαρίας, που υπογράφτηκε στη Βουδαπέστη 
στις 25 Μαίου 1983 της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο 
στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική 
έχει ως εξής : . .


