
Ο περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 226(Ι) του 2004  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Συμβουλίου 
Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμο του 2004 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών 
Προϊόντων Νόμοι του 2004. 

Συνοπτικό; τίτλος. 

61(Ι) του 2004. 

2. Το προοίμιο του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού των 
ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 

Τροποποίηση του 
προοιμίου του 

βασικού νόμου. 

«Κανονισμός 2392/86/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 για την κατάρτιση του 
κοινοτικού αμπελοοινικού μητρώου' (EE L 208, 3117/ 1986, σ.1) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον 
Κανονισμό 1631/1998/ΕΚ (EE L 210, 28/7/1998, σ.14), 

 

'Κανονισμός 649/87/ΕΟΚ της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 1987 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής 
σχετικά με την κατάρτιση του κοινοτικού αμπελοοινικού μητρώου' (EE L 062, 5/3/1987, σ.10) όπως 
αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 1097/1989/ΕΟΚ (EE L 116, 28/4/1989, σ.20), 

 

'Κανονισμός 1014/90/ΕΟΚ της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 1990 περί λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής για τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών' (EE L 
105 , 25/4/1990, σ.9) όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 2140/98/ΕΚ (EE L 270, 7/ 
10/1998, σ.9), 

 

'Κανονισμός 3201/90/ΕΟΚ της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 1990 περί των λεπτομερειών 
εφαρμογής για το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση οίνων και γλευκών σταφυλής' (EE L 309, 
8/11/1990, σ.1) όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 2138/2002/ΕΚ (EE L 325, 
30/11/ 2002, σ.33), 

 

'Κανονισμός 122/94/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Ιανουαρίου 1994 για ορισμένες λεπτομέρειες 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό, την 
περιγραφή και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον 
οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλς αμπελοοινικών προϊόντων' (EE L 021,26/1/1994, σ.7), 

 

'Κανονισμός 1227/2000/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2000, περί καθορισμού λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση 
της αμπελοοινικής αγοράς και ιδίως σχετικά με το δυναμικό παραγωγής' (EE L 143, 16/6/2004 σ.1) 
όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 1841/2003/ΕΚ (EE L 268, 18/10/2003, σ.58),. 
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 'Κανονισμός 1607/2000/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό 
λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/ 1999 για την κοινή οργάνωση της 
αμπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε 
καθορισμένες περιοχές' (EE L 185,25/7/2000, σ.17), 

 'Κανονισμός 1623/2000/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2000 για τον καθορισμό των 
λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή 
οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς' (EE L 194, 
31/7/1986, σ.45) όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 908/2004/ΕΚ (EE L163, 
30/4/2004, σ.56), 

 'Κανονισμός 2729/2000/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα' (EE L 316, 
15/12/2000, σ.16), 

 'Κανονισμός 883/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2001, για τον καθορισμό των 
λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις 
σχετικές με τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα συναλλαγές με τρίτες χώρες' (EE L 128, 10/5/2001, 
σ.1) όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 908/2004/ΕΚ (EE 163, 30/4/2001, σ.56), 

 'Κανονισμός 884/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2001, για τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των 
βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα' (EE L 128, 10/5/2001, σ.32) όπως αυτός 
τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 908/2004/ΕΚ (EE L 163, 30/4/ 2004, σ.56), 

 'Κανονισμός 1282/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2001, για τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1493/1999 όσον αφορά τις πληροφορίες για την 
αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000' (EE L 176, 29/6/2001, σ.14), 

 'Κανονισμός 753/2002/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2002, για τη θέσπιση ορισμένων 
λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά την 
περιγραφή, την ονομασία, την παρουσίαση και την προστασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων' 
(EE L 118, 4/5/2002, σ.1) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 908/2004/ΕΚ (EE L 163, 
30/4/2004, σ.56).». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

 «'Κανονισμός 2392/86' σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 του Συμβουλίου της 24ης 
Ιουλίου 1986 για την κατάρτιση του κοινοτικού αμπελοοινικού μητρώου, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

 'Κανονισμός 649/87' σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 649/87 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 
1987 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με την κατάρτιση του κοινοτικού αμπελοοινικού 
μητρώου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

 'Κανονισμός 1576/89' σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου για τη 
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των 
αλκοολούχων ποτών, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
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'Κανονισμός 1014/90' σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1014/90 της Επιτροπής της 24ης 
Απριλίου 1990 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την 
παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

'Κανονισμός 3201/90' σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3201/90 της Επιτροπής της 16ης 
Οκτωβρίου 1990 περί των λεπτομερειών εφαρμογής για το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση 
οίνων και γλευκών σταφυλής, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

'Κανονισμός 1601/91' σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου της 
10ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό 
και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και 
των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

'Κανονισμός 122/94' σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) (ΕΚ) αριθ. 122/94 της Επιτροπής της 
25ης Ιανουαρίου 1994 για ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1601/91 του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό, την περιγραφή και την παρουσίαση των 
αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων 
κοκτέιλς αμπελοοινικών προϊόντων, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

'Κανονισμός 1227/2000' σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1227/2000 της Επιτροπής, της 
31ης Μαΐου 2000, περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και ιδίως σχετικά 
με το δυναμικό παραγωγής, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

'Κανονισμός 1607/2000' σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1607/2000 της Επιτροπής, της 
24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά με τους 
οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται 
ή αντικαθίσταται. 

 'Κανονισμός 1623/2000' σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής της 
25ης Ιουλίου 2000 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους 
μηχανισμούς της αγοράς, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

'Κανονισμός 2729/2000' σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2729/2000 της Επιτροπής, της 
14ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον 
αμπελοοινικό τομέα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

'Κανονισμός 883/2001' σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 883/2001 της Επιτροπής, της 
24ης Απριλίου 2001, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις σχετικές με τα προϊόντα του αμπελοοινικού 
τομέα συναλλαγές με τρίτες χώρες, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

'Κανονισμός 884/2001' σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 884/2001 της Επιτροπής, της 
24ης Απριλίου 2001, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα 
μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντος και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον 
αμπελοοινικό τομέα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
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 'Κανονισμός 1282/2001' σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 1282/2001 της Επιτροπής, της 28ης 
Ιουνίου 2001, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1493/1999 όσον αφορά 
τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον 
αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

 'Κανονισμός 753/2002' σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 753/2002 της Επιτροπής, της 29ης 
Απριλίου 2002, για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά την περιγραφή, την ονομασία, την παρουσίαση και την 
προστασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 9 του  
βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (1), του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος 
αυτού (5η γραμμή) της ακόλουθης νέας πρότασης και επιφύλαξης: 

 «Ο διορισμός του Διευθυντή γίνεται με συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, το οποίο διέπεται από 
τα προβλεπόμενα στο σχετικό σχέδιο υπηρεσίας: 

 Νοείται ότι, ο πρώτος διορισμός Διευθυντή του Συμβουλίου με συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, 
θα πραγματοποιηθεί μετά την αφυπηρέτηση του προσώπου που υπηρετεί ως Διευθυντής κατά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 2004.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 12 του  
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (ιβ) αυτού, της φράσης «τον έλεγχο της εφαρμογής» (1η 
γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη φράση «τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για 
την εφαρμογή»· 

 (β) με την τροποποίηση της παραγράφου (κ) αυτού ως ακολούθως: 
 (i) με τη διαγραφή από αυτή της φράσης «τον έλεγχο της εφαρμογής» (1η γραμμή) και την 

αντικατάστασή της με τη φράση «τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την 
εφαρμογή»· και 

 (ii) την προσθήκη σε αυτή αμέσως μετά τη λέξη «προϊόντων» (2η γραμμή), της φράσης 
«εξαιρουμένων θεμάτων που αφορούν τις οινολογικές πρακτικές». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 26 του  
βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (2), του άρθρου 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό της 
ακόλουθης νέας παραγράφου (γ), αμέσως μετά την παράγραφο (β) αυτού: 

 «(γ) για οποιοδήποτε θέμα το οποίο με βάση τον Κανονισμό 2392/867 τον Κανονισμό 649/87, τον 
Κανονισμό 1576/89, τον Κανονισμό 1014/90, τον Κανονισμό 3201/90, τον Κανονισμό 1601/91, τον 
Κανονισμό 122/ 94, τον Κανονισμό 1493/1999, τον Κανονισμό 1227/2000, τον Κανονισμό 
1607/2000, τον Κανονισμό 1623/2000, τον Κανονισμό 2729/2000, τον Κανονισμό 883/2001, τον 
Κανονισμό 884/2001, τον Κανονισμό 1282/2001 και τον Κανονισμό 753/2002, χρειάζεται να 
ρυθμιστεί από το Συμβούλιο.». 
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