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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2318/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Νοεµβρίου 2001
για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου
για αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
αναγνώριση ή χρήσεως της αναγνώρισης κατά τρόπο αθέµιτο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου, της 17ης
∆εκεµβρίου 1999, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα αλιευτικών προϊόντων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (1) όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 939/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 6
παράγραφος 7,

(8)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2939/94 της Επιτροπής, της 2ας
∆εκεµβρίου 1994, για τις λεπτοµέρειες της εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 105/76 του Συµβουλίου περί
αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών στον τοµέα της
αλιείας (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1762/96 (4), απαιτεί σηµαντικές προσαρµογές. Ενδείκνυται, κατά συνέπεια, η κατάργηση και αντικατάσταση του
εν λόγω κανονισµού.

(1)

Κρίνεται σκόπιµο να καθοριστούν οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της αναγνώρισης των
οργανώσεων παραγωγών ώστε να εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή των κανόνων που διέπουν την κοινή
οργάνωση αγορών στον τοµέα των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας.

(2)

Μια οργάνωση παραγωγών πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 5
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, να
έχει επαρκή οικονοµική δραστηριότητα για να τύχει της
αναγνώρισης. Πρέπει, συνεπώς, να καθοριστούν τα στοιχεία
τα οποία θα επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι πληρούται ο όρος
αυτός.

(3)

Είναι επίσης αναγκαίο να διευκρινιστούν οι όροι αναγνώρισης µίας ένωσης οργανώσεων παραγωγών.

(4)

(5)

Πρέπει να προβλεφθεί ο καθορισµός κοινών κανόνων τους
οποίους τα µέλη µιας οργάνωσης παραγωγών έχουν υποχρέωση να τηρούν.

(6)

Πρέπει να διευκρινιστούν οι πληροφορίες που πρέπει να
παρέχει ο αιτών για να λάβει την αναγνώριση και να καθοριστούν οι προθεσµίες όσον αφορά τη χορήγηση και την
άρνηση αναγνώρισης καθώς και ορισµένοι κανόνες για την
ανάκληση της αναγνώρισης.

(7)

Πρέπει να προβλεφθούν µέτρα ελέγχου όσον αφορά την
τήρηση των προϋποθέσεων αναγνώρισης καθώς και να καθοριστούν οι συνέπειες σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως για
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17 της 21.1.2000, σ. 22.
132 της 15.5.2001, σ. 10.
310 της 3.12.1994, σ. 12.
231 της 12.9.1996, σ. 6.

Άρθρο 1
1.
Μια οργάνωση παραγωγών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, ασκεί επαρκή
οικονοµική δραστηριότητα, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού αν:
α) η περιοχή που καλύπτεται από την αίτηση αναγνώρισης, θεωρείται σηµαντική από το κράτος µέλος µε βάση το µέγεθος της, τη
συνολική ικανότητα των αλιευτικών σκαφών που έχουν το
λιµάνι βάσης τους σ’ αυτήν και τη συχνότητα και το µέγεθος
των εκφορτώσεων σ’ αυτή την περιοχή, και αν
β) πληρούται µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) ο αριθµός των πλοίων τα οποία εκµεταλλεύονται τα µέλη
της οργάνωσης παραγωγών είναι τουλάχιστον 20 % του
συνολικού αριθµού των πλοίων που βρίσκονται στην εν
λόγω περιοχή ή
ii) όσον αφορά τα είδη ή την οµάδα ειδών, για τα οποία
ζητήθηκε αναγνώριση, η οργάνωση παραγωγών διαθέτει,
είτε:
— τουλάχιστον το 15 % της συνολικής παραγωγής σ αυτήν
την περιοχή, εκφραζόµενης σε τόνους·
— τουλάχιστον το 30 % της συνολικής παραγωγής εκφραζόµενης σε τόνους σ έναν κύριο λιµένα ή σε αγορά
αυτής της περιοχής· το οικείο κράτος µέλος ορίζει προς
το σκοπό αυτό την έννοια του «κύριου λιµένα» ή της
«κύριας αγοράς».
2.
Τα κράτη µέλη αποφασίζουν ποιες από τις αναφερόµενες
στην παράγραφο 1, στοιχείο β) προϋποθέσεις εφαρµόζονται στο
έδαφος τους.
Ανακοινώνουν την απόφαση τους στην Επιτροπή και στα ενδιαφερόµενα µέρη το αργότερο εντός δύο µηνών µετά τη δηµοσίευση
του παρόντος κανονισµού.
Σε περίπτωση τροποποίησης της διάρθρωσης µιας αγοράς, τα
κράτη µέλη δύνανται να αποφασίζουν αλλαγή των προϋποθέσεων.
Πληροφορούν σχετικά αµελλητί την Επιτροπή και τα ενδιαφερόµενα µέρη.
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3.
Όταν µια οργάνωση παραγωγών συγκεντρώνει παραγωγούς
εκ των οποίων τουλάχιστον το 30 % ασκεί συνήθως τις δραστηριότητες του σε µία ή περισσότερες περιοχές διαφορετικές από
εκείνη όπου τα πλοία τα οποία εκµεταλλεύονται τα µέλη της έχουν
το λιµάνι βάσης τους, η οικονοµική δραστηριότητα της εν λόγω
οργάνωσης παραγωγών θεωρείται ως επαρκής, κατά την έννοια του
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000,
εάν, για τα είδη ή την οµάδα ειδών, για τα οποία ζητήθηκε
αναγνώριση, η οργάνωση παραγωγών διαθέτει, τουλάχιστον 4 %
της εθνικής παραγωγής εκφραζόµενης σε τόνους.
4.
Για λόγους αποτελεσµατικότερης διαχείρισης, το κράτος
µέλος µπορεί, κατά περίπτωση, να καθορίζει το ποσοστό που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο β) σηµείο ii), πρώτη
περίπτωση, µέσα σε ψαλίδα 15 % έως 30 %, το ποσοστό που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), σηµείο ii) δεύτερη
περίπτωση, µέσα σε ψαλίδα 30 % έως 50 % και το ποσοστό του
30 % που αναφέρεται στην παράγραφο 3 όσον αφορά τους
παραγωγούς µέσα σε ψαλίδα 30 % έως 50 %.
5.
Όταν η αναγνώριση ζητείται για τις ιχθυοκαλλιέργειες, η
οικονοµική δραστηριότητα θεωρείται ότι είναι επαρκής, κατά την
έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
104/2000, αν η οργάνωση παραγωγών διαθέτει, τουλάχιστον
25 % των συνολικών ποσοτήτων του συγκεκριµένου είδους ή της
οµάδας των σχετικών ειδών που παράγονται σε µια περιοχή
παραγωγής που θεωρείται αρκετά σηµαντική από το οικείο κράτος
µέλος βάσει προϋποθέσεων που έχει καθορίσει.
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στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σηµείο 1 στοιχείο γ) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 104/2000 διατυπώνονται γραπτώς.
2.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 σηµείο 4 στοιχείο γ)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, η απαίτηση βάσει της
οποίας τα µέλη πρέπει να διαθέτουν όλη την παραγωγή τους µέσω
της οργάνωσης παραγωγών µπορεί να αρθεί εφόσον η διάθεση
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε κοινούς κανόνες που έχουν καθοριστεί προηγουµένως· στην περίπτωση οι εν λόγω κοινοί κανόνες
πρέπει να απαιτούν τουλάχιστον την τήρηση της τιµής απόσυρσης
της οργάνωσης.
3.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1 σηµείο 4
στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, οι ποσότητες
των προϊόντων για τις οποίες τα µέλη µιας οργάνωσης παραγωγών
έχουν συνάψει συµβάσεις πριν γίνουν µέλη, δεν χρειάζεται να
διατίθενται µέσω της οργάνωσης παραγωγών, υπό την προϋπόθεση
ότι τα µέλη έχουν ενηµερώσει την οργάνωση παραγωγών για την
έκταση και την διάρκεια των συµβάσεων πριν γίνουν δεκτά και ότι
η οργάνωση παραγωγών έχει συµφωνήσει µε την άρση της
απαίτησης.

Άρθρο 4
Κατά την υποβολή της αιτήσεως αναγνώρισης ο αιτών προσκοµίζει:

Για να ληφθεί υπόψη η ιδιοµορφία της περιφερειακής παραγωγής,
το κράτος µέλος µπορεί να καθορίσει το ποσοστό που αναφέρεται
στο πρώτο εδάφιο εντός ψαλίδας από 25 % έως 50 %.

α) το καταστατικό της οργάνωσης παραγωγών·

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο εντός
δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος κανονισµού, το
ποσοστό που αποφάσισαν να εφαρµόσουν.

γ) τα ονόµατα των ατόµων εκείνων που είναι εξουσιοδοτηµένα να
ενεργούν για λογαριασµό και εξ ονόµατος της οργάνωσης
παραγωγών·

Άρθρο 2
Μια ένωση οργανώσεων παραγωγών µπορεί να τύχει αναγνώρισης
από ένα κράτος µέλος µόνο υπό τον όρο ότι:
α) περιλαµβάνει έναν ελάχιστο αριθµό αναγνωρισµένων οργανώσεων παραγωγών σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό οργανώσεων
παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί από το οικείο κράτος
µέλος σε συγκεκριµένο τοµέα δραστηριότητας, και

β) τους κανόνες της οργάνωσης παραγωγών·

δ) λεπτοµέρειες από τις δραστηριότητες εκείνες που υποστηρίζουν
την αίτηση αναγνώρισης·
ε) την απόδειξη ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 ή του
άρθρου 2.

Άρθρο 5

β) η αξία της παραγωγής που έχει τεθεί σε εµπορία από την ένωση
αντιπροσωπεύει στον σχετικό τοµέα δραστηριότητας, τουλάχιστον 20 % της αξίας της εθνικής παραγωγής.

Εντός τριών µηνών από τη λήψη της αίτησης αναγνώρισης, το
κράτος µέλος ενηµερώνει γραπτώς την οργάνωση παραγωγών για
την απόφαση που έλαβε. Σε περίπτωση άρνησης της αναγνώρισης,
το κράτος µέλος αιτιολογεί την απόφαση του.

Άρθρο 3

Άρθρο 6

1.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2508/2000 της Επιτροπής (1), οι κανόνες σε θέµατα εκµετάλλευσης των αλιευµάτων, παραγωγής και εµπορίας που αναφέρονται

Εάν πρόκειται να ανακληθεί η αναγνώριση, η πρόθεση αυτή καθώς
και οι λόγοι της ανάκλησης κοινοποιούνται από το κράτος µέλος
στην οργάνωση παραγωγών. Το κράτος µέλος παρέχει στην
οργάνωση παραγωγών τη δυνατότητα να υποβάλλει τις παρατηρήσεις της εντός καθορισµένης προθεσµίας.

(1) ΕΕ L 289 της 16.11.2000, σ. 8.
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Άρθρο 7

L 313/11
Άρθρο 8

1.
Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, τα κράτη µέλη
διενεργούν τουλάχιστον µία φορά ανά έτος έλεγχο της τήρησης, εκ
µέρους των οργανώσεων παραγωγών, των όρων αναγνωρίσεώς των.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2939/94 καταργείται.

2.
Εάν η ανάκληση της αναγνώρισης οφείλεται στο γεγονός ότι
η επίµαχη οργάνωση παραγωγών ζήτησε ή χρησιµοποίησε κατά
τρόπο αθέµιτο την αναγνώριση, το κράτος µέλος ανακτά κάθε
ενίσχυση η οποία χορηγήθηκε βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 του Συµβουλίου (1).

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα µετά από
τη δηµοσίευση του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Άρθρο 9

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Νοεµβρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 10.

