
Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 44(Ι) του 2002  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 1995 
Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο— 

(α) "Οδηγία 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1992 για την εμπορία του 
πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που 
προορίζονται για την παραγωγή φρούτων" (EE L 157 της 10.06.1992, σ. 10), 

(β) "Οδηγία 93/48/ΕΟΚ της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 1993 περί του δελτίου επί των 
όρων τους οποίους πρέπει να πληρούν το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δέντρων 
και τα οπωροφόρα δέντρα που προορίζονται για παραγωγή φρούτων, δυνάμει της οδηγίας 
92/34/ ΕΟΚ του Συμβουλίου" (EE L 250 της 7.10.1993, σ.1), 

(γ) "Οδηγία 93/64/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό των 
μέτρων εφαρμογής σχετικά με την επιτήρηση και την εμπορία των προμηθευτών και των 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εμπορία του 
πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δέντρων που 
προορίζονται για την παραγωγή φρούτων" (EE L 250 της 7.10.1993, σ. 33), 

(δ) "Οδηγία 98/56/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για την εμπορία 
πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλωπιστικών φυτών" (EE L 226 της 13.08.1998, σ. 16),

(ε) "Οδηγία 93/49/ΕΟΚ της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 1993 περί του δελτίου των όρων 
τους οποίους πρέπει να πληρούν το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και τα 
καλλωπιστικά φυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 91/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου" 
(EE L 250 της 7.10.1993, σ. 9), 

(στ) "Οδηγία 93/78/ΕΟΚ της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 1993 που καθορίζει 
επιπρόσθετες εφαρμοστικές πρόνοιες για τους καταλόγους ποικιλιών του 
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών και των καλλωπιστικών φυτών που 
τηρούνται από τους προμηθευτές σύμφωνα με την οδηγία 91/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου" 
(EE L 256 της 14.10.1993, σ. 19), 

(ζ) "Οδηγία 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1992 για την εμπορία 
φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά" 
(EE L 157 της 10.06.1992, σ. 1), 
(η) "Οδηγία 93/61/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό των όρων 
τους οποίους πρέπει να πληρούν το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών, 
εκτός των σπόρων προς σπορά, σύμφωνα με την οδηγία 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για 
την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων 
προς σπορά" (EE L 250 της 7.10.1993, σ. 19), 
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(θ) "Οδηγία 93/62/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό των 
μέτρων εφαρμογής σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των προμηθευτών και 
των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας 
φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς 
σπορά" (EE L 250 της 7.10.1993, σ. 29), 

 

(ι) "Οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Απριλίου 1968 περί εμπορίας 
υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου" (EE L 093 της 17.04.1968, σ. 15), 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμους του 1991 και 
1995 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών 
νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού Νόμοι του 1991 μέχρι 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

60 του 1991  

21(Ι) του 1995. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων ορισμών, 
στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά: 

Τροποποίηση του  

άρθρου 2 του βασικού 

νόμου. 

«'εμπορία' σημαίνει κατοχή προς διάθεση ή σε απόθεμα, έκθεση ή προσφορά προς πώληση, 
πώληση ή/και παράδοση σε άλλο πρόσωπο, υπό οποιαδήποτε μορφή φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού ή φυτών 

'τρίτη χώρα' σημαίνει κράτος που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.». 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του  

άρθρου 5 του βασικού 

νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

"(α) προβασικό φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό"· 
 

(β) με τη διαγραφή της παραγράφου (β)· 
 

(γ) με την προσθήκη νέας παραγράφου μετά την παράγραφο (δ) ως ακολούθως:  

"(ε) εμπορικό φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό Conformitas Agraria 
Communitatis (C.A.C.)"· 

 

(δ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):  

"(3) το προβασικό φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, το βασικό πολλαπλασιαστικό υλικό και 
το πιστοποιημένο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό αποτελούν κατηγορίες του μητρικού 
υλικού". 

 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο εδάφιο: Τροποποίηση του  

άρθρου 7 του βασικού 

νόμου. 

63(Ι) του 1998. "Τηρουμένων των διατάξεων του περί Σπόρων Νόμου η εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού 
απαγορεύεται, εκτός αν το εν λόγω υλικό πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού". 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 11, του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη νέας 
παραγράφου (θ): 

Τροποποίηση του  

άρθρου 11 του  

βασικού νόμου. 

"(θ) οι προϋποθέσεις εξουσιοδότησης εγγεγραμμένων φυτωριούχων για πιστοποίηση 
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και η παραχώρηση έγκρισης 
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 σε εργαστήρια για εκτέλεση αναλύσεων, εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτά είναι σε θέση να 
εκτελούν τις σχετικές δραστηριότητες". 

Προσθήκη νέου  

άρθρου 11Α. 
6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 11Α. 

 «Μη εφαρμογή  

Νόμου. 
11Α. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται— 

(α) Σε φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό που προορίζεται για εξαγωγή σε τρίτες 
χώρες, νοουμένου ότι αυτό είναι κατάλληλα σημασμένο σαν τέτοιο και 
διατηρείται απομονωμένο, τηρουμένων των εκάστοτε σε ισχύ διατάξεων της 
σχετικής με τη Φυτοϋγεία νομοθεσίας. 

  (β) σε φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό που προορίζεται για πειραματικούς και 
επιστημονικούς σκοπούς, για εργασία επιλογής ποικιλιών και διατήρηση της 
γενετικής πολυποικιλότητας.». 
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