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Κ.Δ.Π. 530/2021

Αριθμός 530
Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021, οι οποίοι εκδόθηκαν από το
Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει τ ων άρθ ρων 7 και 14 του περί Σπόρων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή
των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των
Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους
Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).
ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2012
Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 7 και 14
Προοίμιο.

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 81,
9.3.2021,
σ. 65.

(α)

«Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/415 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2021 για την
τροποποίηση των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ και 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό την
προσαρμογή στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, των ταξινομικών
ομάδων και των ονομασιών ορισμένων ειδών σπόρων και ζιζανίων», και

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 214,
17.6.2021,
σ. 62.

(β)

«Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/971 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2021 για την
τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, του παραρτήματος Ι της οδηγίας
66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά, του
παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας τεύτλων προς
σπορά, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας
σπόρων προς σπορά κηπευτικών και του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του
Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών, όσον
αφορά τη χρησιμοποίηση βιοχημικών και μοριακών τεχνικών»,

63(Ι) του 1998
173(Ι) του 2002
173(Ι) του 2007
61(Ι) του 2012.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό δυνάμει των άρθρων
7 και 14 του περί Σπόρων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός
τίτλος.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
27.9.2002
15.4.2005
10.2.2006
5.12.2008
22.10.2010
7.2.2014
30.6.2017
5.4.2018
3.5.2019
18.12.2020.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Σπόρων
(Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμούς του 2002 έως 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι
βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί
ως οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμοί του 2002 έως 2021.

Τροποποίηση του
Παραρτήματος Ι
των βασικών
κανονισμών.

2. Το Παράρτημα Ι των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την
παράγραφο (6) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(7)
Σε περίπτωση που, μετά την εφαρμογή των προνοιών των παραγράφων (4) και
(6), εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ταυτότητα της ποικιλίας των
σπόρων, το Τμήμα Γεωργίας δύναται να χρησιμοποιήσει, για την εξέταση της ταυτότητας
αυτής, διεθνώς αναγνωρισμένη και αναπαραγώγιμη βιοχημική ή μοριακή τεχνική, σύμφωνα
με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.».

3964
Τροποποίηση του
Παραρτήματος ΙI
των βασικών
κανονισμών.

Τροποποίηση του
Παραρτήματος ΙIΙ
των βασικών
κανονισμών.

3. Το Παράρτημα ΙΙ των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του τίτλου «Elytrigia repens» στη στήλη (7) του Πίνακα Α
της παραγράφου (2) του Μέρους Ι αυτού, με τον τίτλο «Elymus repens»∙ και

(β)

με την αντικατάσταση του τίτλου «Elytrigia repens» στη στήλη (5) του Πίνακα Β της
παραγράφου (2) του Μέρους ΙΙ αυτού, με τον τίτλο «Elymus repens».

4. Το Παράρτημα ΙΙΙ των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της δέκατης
έκτης καταχώρισης αυτού που αφορά στο είδος «Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina», με την
ακόλουθη καταχώριση:
«

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

Φεστούκα η κτηνοτροφική
».

