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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3832 της 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Ι
Κανονιστικές ∆ιοικητικές Πράξεις
Αριθµός 201
Οι περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατο(
καλλιέργειας (Κριτήρια Αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών) Κανονισµοί του
2004, οι οποίοι
από το Υπουργικό
δνάµει των διατάξεων του
άρθρου 16 των περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας
και Υδατοκαλλιέργειας Νόµων του 2002 και 2004,
κατατέθηκαν στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή
των Αντιπροσώπων των Κανονισµών που Εκδίδονται µε Εξουσιοδότηση Νόµου, Νόµου
(Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 227 του 1990).
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004
Κανονισµοί µε βάση το άρθρο 16
Για σκοπούς εφαρµογής των πράξεων της

Κοινότητας µε

(α) «Κανονισµός
του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1999,
για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατο=
καλλιέργειας»
L
της 21.01.2000, σ. 22=52)· και
(β) «Κανονισµός
της Επιτροπής, της 29ης Νοεµβρίου 2001,
για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του
(ΕΟΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου για αναγνώριση των οργανώ=
σεων παραγωγών στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας»
(ΕΕ 319 της
σ.
Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό
από το άρθρο 16 των περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών
Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόµων του 2002 και 2004 εκδίδει
τους πιο κάτω Κανονισµούς.
(1323)

2002
του 2004.
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1. Οι παρόντες Κανονισµοί
αναφέρονται ως οι περί Αναγνωρίσεως των
Οργανώσεων Παραγωγών
Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (Κρι=
τήρια Αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών) Κανονισµοί του 2004.
2.—(1) Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει
διαφορετική
«Αλιευτική περιοχή» σηµαίνει µια γεωγραφική ζώνη, η οποία αποτελεί=
ται από όµορες ή γειτονικές περιοχές παραγωγής προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, στις οποίες οι συνθήκες παραγωγής και εµπορίας είναι

Καθορισµός
∆ηµοκρατίας
ως µιας
αλιευτικής
περιοχής.
Καθορισµός
επαρκούς
οικονοµικής
δραστη=
ριότητας

Καθορισµός
ελάχιστου
όγκου
εµπορεύσιµης
παραγωγής.

Έναρξη της
ισχύος
παρόντων
Κανονισµών.

«Νόµος» σηµαίνει τους περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγω=
γών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόµους του 2002 και
2004.
(2) Οποιοιδήποτε όροι, που χρησιµοποιούνται στους παρόντες Κανονι=
σµούς και δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε
αυτούς από το Νόµο.
3. Οι παρόντες Κανονισµοί καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες
µια Ο.Π.
ότι ασκεί επαρκή οικονοµική δραστηριότητα, κατά την
έννοια της παραγράφου (2) του άρθρου 5 του Κανονισµού
για
σκοπούς
της από την
κατ' εφαρµογή των διατάξεων του
εδαφίου (1) του άρθρου
του Νόµου.
4. Η ∆ηµοκρατία αποτελεί µια αλιευτική περιοχή.

5. Οποιαδήποτε Ο.Π.
ότι ασκεί επαρκή οικονοµική δραστηριό=
τητα κατά την έννοια της παραγράφου (2) του άρθρου 5 του Κανονισµού
104/2000/ΕΚ, εφόσον πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
(α) Η αλιευτική περιοχή, στην οποία ασκεί τη
της και η
οποία καλύπτεται από την αίτηση
της, είναι η ∆ηµοκρα=
και
(β) διαθέτει τον ελάχιστο όγκο εµπορεύσιµης παραγωγής που καθορίζεται
στον Κανονισµό 6.
6. Ο ελάχιστος όγκος εµπορεύσιµης παραγωγής κατά αλιευτική περιοχή
που πρέπει να διαθέτει µια Ο.Π. για σκοπούς του Κανονισµού 5, είναι ο ακό=
λουθος:
(α) Η εµπορεύσιµη παραγωγή του είδους ή της οµάδας ειδών των προϊόντων
αλιείας, για τα οποία η Ο.Π. ενδιαφέρεται να τύχει αναγνώρισης, αντιπρο=
σωπεύει τουλάχιστο το 20% της συνολικής κατά βάρος παραγωγής του
είδους ή της οµάδας ειδών στην αλιευτική περιοχή της ∆ηµοκρατίας.
(β) Η εµπορεύσιµη παραγωγή του είδους ή της οµάδας ειδών των προϊ=
όντων υδατοκαλλιέργειας, για τα οποία η Ο.Π. ενδιαφέρεται να τύχει
αναγνώρισης, αντιπροσωπεύει τουλάχιστο το 45% της συνολικής ποσό=
τητας παραγωγής του είδους ή της οµάδας ειδών στην αλιευτική περιοχή
της ∆ηµοκρατίας.
7. Οι παρόντες Κανονισµοί τίθενται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία προσχώ=
ρησης της ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

