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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας

τίτλος.

των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων
Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων (Τροποποιητικός) Νόμος

139(Ι) του 2006

του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Προστασίας

59(Ι) του 2007.

των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων
Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμους του 2006 και 2007
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι
περί

της

Προστασίας

των

Ονομασιών

Προέλευσης

και

Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
Νόμοι του 2006 έως 2010.
Τροποποίηση του

2. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 15 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (6) αυτού, της φράσης
«δύο μηνών» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «ενός (1)
μηνός»·
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (7) αυτού, με το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(7)(α) Η ένσταση και η αντέκθεση, αν υπάρχει,
διαβιβάζονται από την Αρμόδια Αρχή στη Συμβουλευτική
Επιτροπή, η οποία εξετάζει το παραδεκτό της ένστασης
σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7,
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παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 510/2006.
(β) Εάν η Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει ότι(i) η ένσταση είναι παραδεκτή, καλεί τους
ενδιαφερόμενους σε διαβουλεύσεις. Εάν εντός
τριών

(3)

μηνών

από

την

έναρξη

των

διαβουλεύσεων (αα) οι ενδιαφερόμενοι καταλήξουν σε συμφωνία,
η

οποία

δεν

περιλαμβάνει

ουσιώδη

τροποποίηση της αίτησης καταχώρισης που
έχει δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το εδάφιο
(7)

του

άρθρου

13,

η

Συμβουλευτική

Επιτροπή υποβάλλει πόρισμα στην Αρμόδια
Αρχή, η οποία λαμβάνει απόφαση σύμφωνα
με τις διατάξεις του εδαφίου (7Α) του
παρόντος άρθρου·
(ββ) οι ενδιαφερόμενοι καταλήξουν σε συμφωνία,
η οποία περιλαμβάνει ουσιώδη τροποποίηση
της

αίτησης

καταχώρισης

που

έχει

δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το εδάφιο (7)
του άρθρου 13, η Συμβουλευτική Επιτροπή
ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή, η οποία
δημοσιοποιεί εκ νέου, σύμφωνα με το εδάφιο
(7) του άρθρου 13, την αίτηση καταχώρισης
ως έχει τροποποιηθεί και παρέχει νέα
προθεσμία

για

υποβολή

ενστάσεων,

σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1)
του παρόντος άρθρου·
(γγ)

οι

ενδιαφερόμενοι

δεν

καταλήξουν

σε
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συμφωνία,

η

Συμβουλευτική

Επιτροπή

υποβάλλει πόρισμα στην Αρμόδια Αρχή, η
οποία,

λαμβάνοντας

υπόψη

παραδοσιακές

χρήσεις

πραγματικούς

κινδύνους

τις

θεμιτές

και

τους

σύγχυσης,

λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις
του εδαφίου (7Α) του παρόντος άρθρου·
(ii) η

ένσταση δεν είναι παραδεκτή, υποβάλλει

πόρισμα στην Αρμόδια Αρχή, η οποία λαμβάνει
απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου
(7Α) του παρόντος άρθρου.»· και
(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (7Α):
«(7Α) Η Αρμόδια Αρχή, κατά τη λήψη απόφασης στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (7), δύναται (α)

να απορρίψει το σύνολο των ενστάσεων που
έχουν

υποβληθεί

κατά

της

οικείας

αίτησης

καταχώρισης και να προωθήσει την αίτηση
καταχώρισης στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
16· ή
(β)

να αποδεχτεί μια ή περισσότερες ενστάσεις και να
μην προωθήσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
των

Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων

την

αίτηση

καταχώρισης· ή
(γ)

να αποδεχτεί, εν όλω ή εν μέρει, μια ή
περισσότερες ενστάσεις και να κάνει εισηγήσεις
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προς

τον

αιτητή,

οι

οποίες

πρέπει

να

ικανοποιηθούν εντός ταχθείσας προθεσμίας:
Νοείται ότι, εάν οι πιο πάνω αναφερόμενες
εισηγήσεις δεν ικανοποιηθούν εντός της τεθείσας
προθεσμίας, η αίτηση καταχώρισης θεωρείται
απορριφθείσα:
Νοείται περαιτέρω ότι, εάν οι πιο πάνω
αναφερόμενες εισηγήσεις ικανοποιηθούν εντός της
τεθείσας προθεσμίας και(i) δεν έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη
τροποποίηση της αίτησης καταχώρισης, η
Αρμόδια Αρχή ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο
16.
(ii)

έχουν

ως

αποτέλεσμα

την

ουσιώδη

τροποποίηση της αίτησης καταχώρισης, η
τροποποιημένη

αίτηση

δημοσιοποιείται

σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του
άρθρου 13 και παρέχεται νέα προθεσμία για
υποβολή

ενστάσεων

σύμφωνα

με

τις

διατάξεις του εδαφίου (1), του παρόντος
άρθρου.».

ΓΠ/MΓ
(23.01.050.187.2009)

