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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1924/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Σεπτεµβρίου 2000

για τον καθορισµό λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 104/2000 για
τη χορήγηση ειδικής αναγνώρισης σε οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα της αλιείας για τη βελτίωση

της ποιότητας των προϊόντών τους

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο
12 παράγραφος 5,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισµός του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 104/2000, ο
οποίος κατάργησε τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 3759/
92 (2) και (ΕΟΚ) αριθ. 1772/82 του Συµβουλίου (3), από
1ης Ιανουαρίου 2001, προβλέπει ότι ειδική αναγνώριση
µπορεί να χορηγείται στις οργανώσεις παραγωγών που
εφαρµόζουν σχέδιο βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων
τους. Οι όροι σχετικά µε την ειδική αναγνώριση που ορίστη-
καν στον εν λόγω κανονισµό τροποποιήθηκαν από το προη-
γούµενο νοµικό πλαίσιο και, για το λόγο αυτό, είναι σκό-
πιµο να θεσπιστούν λεπτοµερείς κανόνες και να καταργηθεί
ο ισχύων κανονισµός σχετικά µε το θέµα αυτό, δηλαδή ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2636/95 της Επιτροπής (4).

(2) Είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα προϊόντα υδατοκαλλιέρ-
γειας τα οποία ωφελούνται από το σχέδιο βελτίωσης της
ποιότητας.

(3) Θα πρέπει να καθοριστούν τα στοιχεία που πρέπει να παρέ-
χονται από τις οργανώσεις παραγωγών καθώς και ορισµένες
απόψεις της διαδικασίας λήψης απόφασης σχετικά µε τη
χορήγηση, ανάκληση ή απόρριψη της αναγνώρισης από το
κράτος µέλος.

(4) Πρέπει να καθοριστούν οι όροι ανάκλησης ή απόρριψης της
ειδικής αναγνώρισης.

(5) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης αλιευτικών
προϊόντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 12
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 είναι τα
προϊόντα που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ παράγραφος 2
σηµείο 2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 του
Συµβουλίου (5).

Άρθρο 2

Οι οργανώσεις παραγωγών που επιθυµούν να λάβουν ειδική
αναγνώριση, διαβιβάζουν στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους

τα ακόλουθα στοιχεία:

1. κατάλογο των προϊόντων που διατίθενται από αυτές ή από τα
µέλη τους στο εµπόριο σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες που
έχουν οριστεί από την οργάνωση, τα οποία υπόκεινται σε σχέδιο
βελτίωσης της ποιότητάς τους·

2. στοιχεία του σχεδίου βελτίωσης της ποιότητας των εν λόγω
προϊόντων· το σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα
τουλάχιστον στοιχεία:

— υπόµνηση των στόχων του σχεδίου όπως περιγράφονται στα
πρώτα δύο εδάφια του άρθρου 12 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000.

— περιγραφή των προς εφαρµογή µέτρων σε κάθε στάδιο
παραγωγής και εµπορίας,

— περίληψη των προπαρασκευαστικών µελετών, ιδίως όσον
αφορά το υφιστάµενο πρότυπο ποιότητας των σχετικών
προϊόντων, την ανεπάρκεια του παρόντος συστήµατος και
τις προτεινόµενες µεθόδους βελτίωσης των ανεπαρκειών
αυτών. Οι µέθοδοι αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν την
επιµόρφωση και την εφαρµογή κατάλληλων τεχνικών και
τεχνογνωσίας·

3. µόνιµο σύστηµα αξιολόγησης και παρακολούθησης για να δια-
σφαλισθεί ότι το σχέδιο πληροί τους επιδιωκόµενους στόχους·

4. τον προβλεπόµενο προϋπολογισµό για την εφαρµογή του σχε-
δίου επί τρία έτη.

Άρθρο 3

1. Εντός 30 ηµερών από τη λήψη του σχεδίου που υποβλήθηκε
από οργάνωση παραγωγών, το κράτος µέλος διαβιβάζει στην Επι-
τροπή πλήρες αντίγραφό του.

2. Στην περίπτωση απόρριψης του σχεδίου από την Επιτροπή
εντός της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, το κράτος µέλος δεν µπορεί
να χορηγήσει ειδική αναγνώριση στην οργάνωση παραγωγών που
υπέβαλε το σχέδιο. Στην περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή
ζητεί αλλαγές σε ένα σχέδιο, το οικείο κράτος µέλος µπορεί να
εγκρίνει το σχέδιο και να χορηγήσει ειδική αναγνώριση υπό τον
όρο πραγµατοποίησης των αλλαγών που ζητήθηκαν.

3. Το κράτος µέλος ανακοινώνει στην οργάνωση παραγωγών
την απόφασή του γραπτώς εντός 30 ηµερών υπό τη λήξη της
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανο-
νισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000. Στην περίπτωση απόρριψης της
ειδικής αναγνώρισης, αναφέρονται οι λόγοι για τη σχετική από-
φαση του κράτους µέλους.

4. Στην περίπτωση κατά την οποία σχεδιάζεται η ανάκληση
ειδικής αναγνώρισης, η πρόθεση αυτή καθώς και οι λόγοι της
ανάκλησης πρέπει να κοινοποιούνται από το κράτος µέλος στην
οργάνωση παραγωγών δύο τουλάχιστον εβδοµάδες πριν από την εν
λόγω ανάκληση.

(1) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 388 της 31.12.1992, σ. 1.
(3) ΕΕ L 197 της 6.7.1982, σ. 1.
(4) ΕΕ L 271 της 14.11.1995, σ. 8.
(5) ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 10.
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5. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή εντός δύο µηνών
σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση χορήγησης, ανάκλησης ή απόρ-
ριψης ειδικής αναγνώρισης καθώς και τους λόγους οποιασδήποτε
ανάκλησης ή απόρριψης.

Άρθρο 4

1. Η ανάκληση εκ µέρους ενός κράτους µέλους µιας αναγνώ-
ρισης οργάνωσης παραγωγών σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος
1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 συνεπάγεται
επίσης την ανάκληση οποιασδήποτε ειδικής αναγνώρισης που έχει
χορηγηθεί στην εν λόγω οργάνωση παραγωγών.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να απορρίψουν ή να ανακαλέσουν
µια ειδική αναγνώριση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε περίπτωση που η οργάνωση παραγωγών παραλείψει να διαβι-
βάσει στο κράτος µέλος τα στοιχεία που απαιτούνται για την
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της ή

β) σε περίπτωση που η οργάνωση παραγωγών παραλείψει να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει του παρόντος κανονι-
σµού ή του άρθρου 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000:

3. Η ειδική αναγνώριση ανακαλείται αµέσως µε αναδροµική ισχύ
στην περίπτωση που η οργάνωση, στην οποία έχει χορηγηθεί, τη
χρησιµοποίησε ή επωφελείται από αυτήν κατά απατηλό τρόπο. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, ανακτάται από το κράτος µέλος, οποιαδήποτε
ενίσχυση, η οποία χορηγήθηκε βάσει του άρθρου 15 παράγραφος
1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999.

Άρθρο 5

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2636/95 καταργείται.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 11 Σεπτεµβρίου 2000.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής


