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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 70(Ι)/2017
Αρ. 4605, 23.6.2017
Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 70(Ι) του 2017
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ 2011
Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.:
L 298,
16.10.2014
σ.16

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία
2014/97/ΕΕ της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014 για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/90/ΕΚ
του Συμβουλίου όσον αφορά την εγγραφή των προμηθευτών σε μητρώο, την καταχώριση των
ποικιλιών και τον κοινό κατάλογο ποικιλιών».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
149(Ι) του 2007
2(Ι) του 2011.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού
Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί
Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμους του 2007 και 2011 (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 2007 έως 2017.
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών αυτών στην κατάλληλη
αλφαβητική σειρά:
“«μητρώο ποικιλιών» σημαίνει το μητρώο στο οποίο το Συμβούλιο εγγράφει τις ποικιλίες
που ανήκουν σε είδη ή ομάδες ειδών που καθορίζονται με Κανονισμούς·
«Μητρώο Προμηθευτών Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού» ή «μητρώο προμηθευτών» σημαίνει το μητρώο στο οποίο το Συμβούλιο εγγράφει τους προμηθευτές
δυνάμει του άρθρου 9·”·

(β)

με την αντικατάσταση του όρου «Φυτικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό» και του ορισμού
αυτού με τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό:
“«φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό» ή «πολλαπλασιαστικό υλικό» σημαίνει −

Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

(α)

τους σπόρους, ολόκληρα φυτά, τα μέρη φυτών, καθώς και κάθε φυτικό υλικό,
συμπεριλαμβανομένων των υποκειμένων, που προορίζονται για τον πολλαπλασιασμό και την παραγωγή οπωροφόρων φυτών και καλλωπιστικών φυτών· και

(β)

ολόκληρα φυτά, τα μέρη φυτών, καθώς και κάθε φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των υποκειμένων, που προορίζονται για τον πολλαπλασιασμό
.
και την παραγωγή φυτών αμπέλου και φυταρίων κηπευτικών ”.

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

(α)

Με τη διαγραφή στο τέλος της παραγράφου (στ) αυτού, της λέξης «και»·

(β)

με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ζ) αυτού, της τελείας με άνω τελεία, και
την προσθήκη, αμέσως μετά, της λέξης «και»· και

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ζ) αυτού, της ακόλουθης νέας
παραγράφου(η):
«(η) εξετάζει τις αιτήσεις και εγγράφει τις ποικιλίες στο μητρώο ποικιλιών.».
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Τροποποίηση
του άρθρου 9
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του
εδαφίου (4) αυτού και την προσθήκη της φράσης «και σε τέτοια περίπτωση διαγράφει τον
προμηθευτή από το μητρώο προμηθευτών.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου 9Α.

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 9 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 9Α:

«Εγγραφή
στο μητρώο
ποικιλιών.
Τροποποίηση
του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 14
του βασικού
νόμου.

9Α. Το Συμβούλιο εγγράφει στο μητρώο ποικιλιών, σύμφωνα με διαδικασία
που προβλέπεται σε Κανονισμούς, τις ποικιλίες που ανήκουν σε είδη ή ομάδες
ειδών που καθορίζονται στους Κανονισμούς αυτούς.».

6. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Έλεγχος» (πρώτη
γραμμή), του σημείου στίξης και της λέξης «σήμανση»·

(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά την φράση «σχετικό πιστοποιητικό»
(τέταρτη γραμμή), της φράσης «ή/και ετικέτα σήμανσης»· και

(γ)

με την προσθήκη στο εδάφιο (2), αυτού αμέσως μετά την φράση «εάν δεν έχει σημανθεί»
(τέταρτη γραμμή), της φράσης «με ετικέτα».

7. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (ιζ)
του εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(ιζ) οι προδιαγραφές, οι όροι και η διαδικασία εγγραφής των ποικιλιών στο μητρώο ποικιλιών,
η περιγραφή των ποικιλιών, ο έλεγχος της ταυτότητάς τους και η επαλήθευση τους, η
ανανέωση και η περίοδος ισχύος της εγγραφής των ποικιλιών που εγγράφονται στο
μητρώο ποικιλιών, καθώς και η διαγραφή τους από το μητρώο·».

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

