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בסעיף  8לחוק העיקרי ,במקום הקטע החל במילים "יפרסם המנהל" עד המילים "בביטול
האישור" יבוא "אין בכך".
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.4

אחרי סעיף  10לחוק העיקרי יבוא:
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בסעיף (15א)( )4לחוק העיקרי ,המילים "בין גוף האישור והבקרה לבין הארגון היציג"
 -יימחקו.

תחילה

.6

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

בחוק להסדרת תוצרת אורגנית ,התשס"ה 005-( 12להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף ,2
במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) לא יציג אדם ולא יציע למכירה תוצרת חקלאית שנקבע לגביה נוהל אורגני
כתוצרת אורגנית ,ובכלל זה לא ישתמש במילה "אורגני" או בכל מילה הנגזרת ממנה
ביחס לתוצרת החקלאית כאמור ,ולעניין תוצרת חקלאית מיובאת  -לא ישתמש גם
במילה שבארץ המקור משמשת לסימון תוצרת אורגנית ,אלא אם כן היא נושאת את
הסמל האורגני האחיד ואת סמל הבקרה".
בסעיף  3לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (ב)( ,)2במקום "רשאי לסמן" יבוא "יסמן" ובמקום "בסמל האחיד" יבוא
"בסמלים";
()2

סעיף קטן (ג)  -בטל.

"פרסום

10א( .א) המנהל יפרסם הודעה באתר האינטרנט של משרד
החקלאות ופיתוח הכפר בדבר -
( )1שמות גופי האישור והבקרה וסמלי הבקרה
שלהם שאישר לפי סעיף ;3
( )2רשימת היתרים לשימוש בסמל בקרה והודעות
על פקיעת תוקפם או על ביטולם לפי סעיף ;6
( )3ביטול אישור שניתן לגוף אישור ובקרה או לסמל
הבקרה שלו או פקיעת תוקפו של אישור כאמור ,אם
לא חודש ,לפי סעיף .8
(ב) הודעות כאמור בסעיף קטן (א)( )1ו–( )3יפורסמו גם
ברשומות".
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