
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΡΟΤΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΥΤΛΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1966 ΜΕΧΡΙ 1987 

 

 Για σκοπούς συμβατότητας με τα άρθρα 31 και 86(1) της 

Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

  
 για σκοπούς εναρμόνισης με μέρος της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός 2200/96/ΕΚ 

του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών στον 

τομέα των οπωροκηπευτικών» (EE L 297 της 21/11/1996, σ. 

0001-0028), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 

545/02, (EE L 084 της 28/3/2002, σ. 0001-0003), 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

71 του 1966 

24 του 1983 

134 του 1987. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορίας 

Κυπριακών Καρόττων και Τεύτλων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εμπορίας 

Κυπριακών Καρόττων και Τεύτλων Νόμους του 1966 μέχρι 

1987 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») 

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί Εμπορίας Κυπριακών Καρόττων και Τεύτλων 

Νόμοι του 1966 μέχρι 2003. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
  (α) Ο όρος “εξαγώγιμον επίπεδον” διαγράφεται· 

  

  (β) ο όρος “παραγωγός” τροποποιείται με την 

προσθήκη στο τέλος αυτού της ακόλουθης 

επιφύλαξης: 
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         “Νοείται ότι, κανένα πρόσωπο δε θεωρείται 

παραγωγός εκτός εάν συνεργάζεται με το 

Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου·”. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

διαγραφή των λέξεων “καρόττων προοριζομένων” (1η 

γραμμή) και την αντικατάσταση αυτής με τη φράση 

“παραγωγών, τα καρόττα και τεύτλα των οποίων 

προορίζονται”. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 26 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού 

με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α): 

  

  “(α) όπως εξασφαλίζει προς όφελος των 

παραγωγών καρόττων και τεύτλων τις πιο 

επωφελείς και οικονομικές διευθετήσεις για 

τη διαβάθμιση, συσκευασία, μεταφορά, 

εμπορία, εξαγωγή, φόρτωση και πώληση 

καρόττων και τεύτλων και γενικά όπως 

προβαίνει σε κάθε ενέργεια και λαμβάνει 

όλα τα αναγκαία ή σκόπιμα μέτρα προς 

αυτόν τον σκοπό για την προαγωγή των 

συμφερόντων των παραγωγών καρόττων 

και τεύτλων μέσω των πιο πάνω 

σκοπών·”· 

  

  (β) με τη διαγραφή της παραγράφου (δ) αυτού. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 27 του 

5. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
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βασικού νόμου. ακολούθως: 

  (α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (α) αυτού· 

  

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

  

  (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού 

με την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ): 

  

  “(δ) όπως συμφωνεί με τους παραγωγούς να 

πωλούν ή άλλως πως διαθέτουν καρόττα 

και τεύτλα οποιασδήποτε ποσότητας ή 

χαρακτηρισμού, μόνο στο Συμβούλιο ή 

μέσω του Συμβουλίου και όπως 

προβαίνουν στην παράδοση των καρόττων 

και τεύτλων αυτών σε τόπο και χρόνο που 

εκάστοτε καθορίζει το Συμβούλιο·”· 

  

  (δ) με τη διαγραφή της παραγράφου (ε) αυτού· 

  

  (ε) με τη διαγραφή από την παράγραφο (στ) αυτού, 

των λέξεων “ελέγχει και ρυθμίζει ως ήθελεν 

εκάστοτε το Συμβούλιο καθορίσει τον τρόπο” και 

την αντικατάσταση τους με τις ακόλουθες λέξεις 

“καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι παραγωγοί 

προβαίνουν στις διαδικασίες”· 

  

  (στ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ) αυτού  

με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ζ): 

 
 “(ζ) όπως με την έγκριση του Υπουργού, 

εγγράφει σε μητρώο τους παραγωγούς 

καρόττων και τεύτλων”· 

  

  (ζ) με τη διαγραφή της παραγράφου (η) αυτού· 
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  (η) με τη διαγραφή της παραγράφου (ια) αυτού· 

  

  (θ) με τη διαγραφή της παραγράφου (ιβ) αυτού· 

  

  (ι) με τη διαγραφή της παραγράφου (κβ) αυτού· 

   

  (ια) με τη διαγραφή της παραγράφου (κε) αυτού· 

  

  (ιβ) με τη διαγραφή της παραγράφου (κστ) αυτού. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 28 του 

βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή των εδαφίων (1), (2) και (3) αυτού. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 29 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή των λέξεων “οιονδήποτε πρόσωπον” (3η γραμμή) 

και αντικατάσταση των από την λέξη “παραγωγόν”. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 40 του 

βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

διαγραφή της παραγράφου (β) αυτού. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 45 του 

βασικού νόμου. 

9. Το εδάφιον (1) του άρθρου 45 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
  
  (α) Με τη διαγραφή των παραγράφων (α) και (β) 

αυτού· και 

  
  (β) τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) των λέξεων 

“απασών των τάξεων”. 

  

Κατάργηση του 

άρθρου 47 του 

βασικού νόμου. 

10. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου διαγράφεται. 
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Κατάργηση του 

άρθρου 48 του 

βασικού νόμου. 

11. Το άρθρο 48 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 51 του 

βασικού νόμου. 

12. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από την επιφύλαξη, της παραγράφου (γ) αυτής. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 53 του 

βασικού νόμου. 

13. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή της παραγράφου (α). 

  

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

14. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2003. 
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