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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002
Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 104/2000/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών
των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» (EE L
017 της 21.01.2000, σ.22-52), και
(β) «Κανονισμός 2318/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης
Νοεμβρίου 2001, για τον καθορισμό των λεπτομερειών
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 104/2000 του
Συμβουλίου

για

παραγωγών

στον

αναγνώριση
τομέα

της

των

οργανώσεων

αλιείας

και

της

υδατοκαλλιέργειας» (ΕΕ L 319 της 30.11.2001, σ.9-11),
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνωρίσεως

τίτλος.

των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και
Υδατοκαλλιέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

161(Ι) του 2002.

διαβάζεται

μαζί

Οργανώσεων

με

τον

Παραγωγών

περί

Αναγνωρίσεως

Προϊόντων

Αλιείας

των
και

Υδατοκαλλιέργειας Νόμο του 2002 (που στη συνέχεια θα
αναφέρεται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και
ο παρών Νόμος

θα

αναφέρονται

μαζί

ως οι

περί

Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων
Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμοι του 2002 και 2004.
Τροποποίηση του
άρθρου 2 του

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
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βασικού νόμου.

προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «αναγνώρισης»
(δεύτερη

γραμμή),

της

φράσης

«και

/

ή

ειδικής

αναγνώρισης».
Τροποποίηση του

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται -

άρθρου 3 του
βασικού νόμου.

(α) Με τη διαγραφή του όρου «αλιευτική ζώνη ή
περιοχή» και της ερμηνείας του·
(β) με την τροποποίηση της ερμηνείας του όρου
«αναγνώριση» με τη διαγραφή της φράσης "και
περιλαμβάνει την «ειδική αναγνώριση»" (όγδοη
γραμμή)·
(γ) με

τη

διαγραφή

του

όρου

«διεπαγγελματική

οργάνωση» ή «Δ.Ο.» και της ερμηνείας του και την
αντικατάστασή τους με τον ακόλουθο όρο και
ερμηνεία:
“‘Διεπαγγελματική Οργάνωση’ ή ‘Δ.Ο.’ σημαίνει το
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο
συγκεντρώνει

εκπροσώπους

διαφόρων

οικονομικών δραστηριοτήτων σχετικών με την
παραγωγή, την εμπορία ή τη μεταποίηση των
προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας και το
οποίο συνιστάται με πρωτοβουλία του συνόλου ή
μέρους των οργανώσεων ή ενώσεων από τις
οποίες αποτελείται για τους σκοπούς και υπό τους
όρους και προϋποθέσεις που προνοούνται από
την

παράγραφο

(1)

του

άρθρου 13 του

Κανονισμού 104/2000/ΕΚ και τους εκδιδόμενους
δυνάμει

του

Κανονισμούς·”·

παρόντος

Νόμου

σχετικούς
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(δ) με τη διαγραφή του όρου «εθνική συμβουλευτική
επιτροπή» ή «Ε.Σ.Ε.» και της ερμηνείας του και της
αντικατάστασής τους με τον ακόλουθο όρο και
ερμηνεία:
“‘Εθνική

Συμβουλευτική

Επιτροπή’

ή

‘Ε.Σ.Ε’

σημαίνει την επιτροπή που συνιστάται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 4·”·
(ε) με τη διαγραφή του όρου «οργάνωση παραγωγών»
ή

«Ο.Π.»

και

της

ερμηνείας

του

και

της

αντικατάστασής τους από τον ακόλουθο όρο και
την ερμηνεία του και τη μετακίνησή τους στην
κατάλληλη αλφαβητική σειρά:
“‘Οργάνωση Παραγωγών’ ή ‘Ο.Π.’ σημαίνει το
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο
συνιστάται

με

πρωτοβουλία

μιας

ομάδας

παραγωγών ενός ή περισσοτέρων προϊόντων
αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας για τους σκοπούς και
υπό

τους

όρους

και

προϋποθέσεις

που

προνοούνται από την παράγραφο (1) του άρθρου
5 του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ και τους δυνάμει
του

παρόντος

Νόμου

εκδιδόμενους

Κανονισμούς·”·
(στ) με τη μετακίνηση του όρου «προϊόντα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας» και της ερμηνείας του στην
κατάλληλη αλφαβητική σειρά και την τροποποίηση
της εν λόγω ερμηνείας του με τη

διαγραφή της

λέξης «πρωτογενή» (πρώτη γραμμή).
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Τροποποίηση του

4. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου διαγράφεται και

άρθρου 11 του

αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο:

βασικού νόμου.

11.-(1) Για σκοπούς αναγνώρισης Ο.Π., η

«Όροι,
κριτήρια

και

προϋποθέσεις
αναγνώρισης
Ο.Π. και Δ.Ο..

Α.Ε.Α. εφαρμόζει τους όρους, τα κριτήρια και
τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην
παράγραφο (2) του άρθρου 5 του Κανονισμού
104/2000/ΕΚ και στους εκδιδόμενους δυνάμει
του παρόντος Νόμου σχετικούς Κανονισμούς.
(2) Για σκοπούς αναγνώρισης Δ.Ο., η Α.Ε.Α.
εφαρμόζει τους όρους, τα κριτήρια και τις
προϋποθέσεις
παράγραφο
Κανονισμού

που
(1)

καθορίζονται

του

άρθρου

104/2000/ΕΚ

και

13

στην
του
στους

εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου
σχετικούς Κανονισμούς.».
Τροποποίηση του

5. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 12 του

προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α) του εδαφίου (4)

βασικού νόμου.

αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (β) και την
αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων (β), (γ) και (δ)
σε (γ), (δ) και (ε), αντίστοιχα:
«(β)

το προϊόν ή την ομάδα προϊόντων για τα οποία
αιτείται αναγνώριση·».

Τροποποίηση του

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’

βασικού νόμου με

αυτόν, αμέσως μετά το άρθρο 12, του ακόλουθου νέου

την προσθήκη
νέου άρθρου
12Α.

άρθρου 12Α:
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«Ειδική

12Α. Για σκοπούς ειδικής αναγνώρισης Ο.Π.,

αναγνώριση

η

Ο.Π..

Α.Ε.Α.

ακολουθεί

τη

διαδικασία

και

εφαρμόζει τους όρους, τα κριτήρια και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο
12 του Κανονισμού 104/2000/ΕΚ και στους
εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου
σχετικούς Κανονισμούς.».

Τροποποίηση του

7. Το εδάφιο (2) του άρθρου 16 του βασικού νόμου

άρθρου 16 του

τροποποιείται ως ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α) Με τη διαγραφή των παραγράφων (α) και (γ)·
(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) από την
ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(β) τον καθορισμό των κριτηρίων αναγνώρισης
των Ο.Π., ειδικότερα, των προϋποθέσεων
υπό τις οποίες μια Ο.Π. θεωρείται ότι ασκεί
επαρκή οικονομική δραστηριότητα, κατά την
έννοια της παραγράφου (2) του άρθρου 5 του
Κανονισμού 104/2000/ΕΚ·»·
(γ) με την αναρίθμηση των παραγράφων (β) και (δ) σε
(α) και (β), αντίστοιχα.
Τροποποίηση του

8. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου διαγράφεται και

άρθρου 18 του

αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο:

βασικού νόμου.

«Έναρξη της

18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την

ισχύος του

ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας

παρόντος
Νόμου.

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.».
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Έναρξη της

9. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία

ισχύος του

προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

παρόντος Νόμου.

Δ29/ΕΕ/ΑΠ/191103

