
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ 2004 
 
 

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της ΕΕ: L 325, 

28.10.2004, σ.4. 

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 της 

Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2004, για την εφαρμογή των 

άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας»,  
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

30(Ι) του 2001 

122(Ι) του 2001 

139(Ι) του 2002 

10(Ι) του 2003 

80(Ι) του 2003 

144(Ι) του 2004. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου των 

Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ελέγχου των Κρατικών 

Ενισχύσεων Νόμους του 2001 μέχρι 2004 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 

ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελέγχου 

των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμοι του 2001 μέχρι 2005. 

  
Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την κατάργηση του όρου «Κοινοτικές πράξεις» 

και του ορισμού αυτού. 
  
  (β) με την ένθεση σ’ αυτό, στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και 

των ορισμών τους: 
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  «‘Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1860/2004’ σημαίνει τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 της Επιτροπής, 

της 6ης Οκτωβρίου 2004, για την εφαρμογή των 

άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της 

γεωργίας και της αλιείας. 
  
  ‘Κεντρικό Μητρώο Ενισχύσεων Ήσσονος 

Σημασίας στον τομέα της γεωργίας’ σημαίνει το 

Μητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο (2) 

του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1860/2004. 
  
  ‘Κεντρικό Μητρώο Ενισχύσεων Ήσσονος 

Σημασίας στον τομέα της αλιείας’ σημαίνει το 

Μητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο (2) 

του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1860/2004 ». 
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 9Α 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 9Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) 

αυτού, του αριθμού «87» (όγδοη γραμμή) με τον 

αριθμό «88». 
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  (β) με την αντικατάσταση της λέξης «και» από την  

παράγραφο (η) αυτού και με την προσθήκη 

αμέσως μετά τη λέξη «Σημασίας» (τέταρτη 

γραμμή), κόμματος και, ακολούθως της φράσης 

«Κεντρικό Μητρώο Ενισχύσεων Ήσσονος 

Σημασίας στον τομέα της γεωργίας και Κεντρικό 

Μητρώο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας στον 

τομέα της αλιείας». 
  
Κατάργηση  

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου καταργείται. 

  
Τροποποίηση  

του άρθρου 25 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
  (α) με τη διαγραφή από την παράγραφο (β), της 

λέξης «και». 
  
  (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του 

σημείου της τελείας με το σύνδεσμο «και». 
  
  (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά από την 

παράγραφο (γ) αυτού, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (δ): 
  
  «(δ) τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους 

τομείς της γεωργίας και της αλιείας.». 
  
 

 

 

 

/ΦΜ 
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