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Ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 173(Ι) του 2002
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1998
Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—
(α) «Οδηγία 98/95/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1998, για την τροποποίηση,
στα πλαίσια της ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς, των γενετικώς τροποποιημένων
φυτικών ποικιλιών και των φυτικών γενετικών πόρων, των Οδηγιών 66/400/ΕΟΚ,
66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 66/403/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ, 70/457/ΕΟΚ και 70/458/ΕΟΚ που
αφορούν, αντίστοιχα, την εμπορία σπόρων προς σπορά τεύτλων, κτηνοτροφικών φυτών,
σιτηρών, γεωμήλων, ελαιούχων και κλωστικών φυτών, κηπευτικών και τον κοινό
κατάλογο ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών» (EE L 025 της 01.02.1999, σ.
1),
(β) «Οδηγία 98/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1998 για την τροποποίηση,
μεταξύ άλλων, των ανεπίσημων επιτόπου επιθεωρήσεων δυνάμει των Οδηγιών
66/400/ΕΟΚ, 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ ΕΟΚ, 66/403/ΕΟΚ, 69/208/ΕΟΚ, 70/457/ΕΟΚ και
70/458/ΕΟΚ που αφορούν την εμπορία σπόρων προς σπορά τεύτλων, κτηνοτροφικών
φυτών, δημητριακών, γεωμήλων, ελαιούχων και κλωστικών φυτών, κηπευτικών και τον
κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών» (EE L 025 της 01.02.1999,
σ. 27).

Συνοπτικός τίτλος.
63(Ι) του 1998.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του
2002 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Σπόρων Νόμο του 1998 (που στο εξής θα
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Σπόρων Νόμοι του 1998 και 2002.

Τροποποίηση τίτλου
του βασικού νόμου.

2. Ο μακρός τίτλος του βασικού νόμου αντικαθίσταται με τον ακόλουθο τίτλο
«ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ».

Τροποποίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη των ακόλουθων νέων ορισμών στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:
«'γεωργικά είδη' σημαίνει τα καθορισμένα είδη τεύτλων, κτηνοτροφικών φυτών,
σιτηρών και ελαιούχων και κλωστικών φυτών
'γεωργικοί σπόροι' σημαίνει τους σπόρους προς σπορά των γεωργικών ειδών που
προορίζονται για γεωργική παραγωγή, εκτός από καλλωπιστική χρήση·
'Επιτροπή' σημαίνει τη μόνιμη Επιτροπή σπόρων, πολλαπλασιαστικού υλικού,
γεωργικών, κηπευτικών, δενδρωδών και δασικών ειδών, η οποία συστάθηκε με βάση
την Απόφαση 66/399/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί συστάσεως
Μονίμου Επιτροπής σπόρων προς σπορά και γεωργικών, δενδροκηπευτικών και
δασικών φυτών προς φύτευση·
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'κηπευτικά είδη' σημαίνει τα καθορισμένα είδη λαχανικών
'κηπευτικοί σπόροι' σημαίνει τους σπόρους προς σπορά των κηπευτικών ειδών
που προορίζονται για γεωργική ή κηπευτική παραγωγή, εκτός από καλλωπιστική
χρήση'κοινός κατάλογος ποικιλιών' σημαίνει κατάλογο ποικιλιών που καταρτίζεται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τους εθνικούς καταλόγους ποικιλιών των κρατών
μελών
'κράτος μέλος' σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ·
'σποροπαραγωγική επιχείρηση' σημαίνει επιχείρηση που παράγει, επεξεργάζεται
και διεξάγει εργασίες εμπορίας γεωργικών ή κηπευτικών σπόρων
'τεχνική επιτροπή' σημαίνει την επιτροπή που καθορίζεται στο άρθρο 5Α·
'τρίτη χώρα' σημαίνει κράτος που δεν είναι κράτος μέλος·
'φυτικοί γενετικοί πόροι' σημαίνει τις ντόπιες αβελτίωτες ποικιλίες γεωργικών και
κηπευτικών ειδών που είναι, ή μπορεί να αποδεικτούν, χρήσιμες στον τομέα της
γεωργίας.»·
(β) με την αντικατάσταση του όρου «άδεια σπόρων» με τον ακόλουθο όρο:
«'άδεια σπόρων' σημαίνει την άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 5.»·
(γ) με την αντικατάσταση του όρου «εμπορία σπόρων» με τον ακόλουθο όρο:
«'εμπορία σπόρων' σημαίνει την πώληση, την κατοχή προς πώληση, την
προσφορά προς πώληση και κάθε διάθεση, προμήθεια ή μεταβίβαση σπόρων σε
τρίτους, δωρεάν ή επ' ανταλλάγματι, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση και δεν
περιλαμβάνει—
(α) το εμπόριο σπόρων που δεν προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση
της ποικιλίας, όπως στις ακόλουθες δραστηριότητες:
(i) προμήθεια σπόρων σε επίσημες υπηρεσίες ελέγχου των ποικιλιών
και επιθεωρήσεων
(ii) η προμήθεια σπόρων σε παρόχους υπηρεσιών για μεταποίηση ή
συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πάροχοι δεν αποκτούν
κυριότητα των συγκεκριμένων σπόρων και
(β) την προμήθεια σπόρων υπό όρους σε παρόχους υπηρεσιών για την
παραγωγή ορισμένων γεωργικών πρώτων υλών βιομηχανικής χρήσης, ή τον
πολλαπλασιασμό σπόρων για το σκοπό αυτό όταν ο παρέχων υπηρεσία δεν
αποκτά τίτλο επί των παρεχόμενων σπόρων ή επί του προϊόντος της
συγκομιδής. Ο προμηθευτής σπόρων υποβάλλει στο Τμήμα Γεωργίας
αντίγραφο των οικείων τμημάτων του συμβολαίου με τον παρέχοντα
υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των προδιαγραφών και των όρων που τηρούν
οι σπόροι.»·
(δ) με την αντικατάσταση του όρου «κατάλογος ποικιλιών» με τον ακόλουθο
όρο και την τοποθέτησή του στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:
«'εθνικός κατάλογος ποικιλιών' σημαίνει τον
καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.»·

κατάλογο ποικιλιών

που
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(ε) με την αντικατάσταση του όρου «πιστοποιημένος σπόρος» με τον ακόλουθο όρο
και την τοποθέτησή του στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:
«'πιστοποιημένος σπόρος' σημαίνει σπόρο που προέρχεται από βασικό σπόρο
και προορίζεται για σκοπούς άλλους από την παραγωγή πιστοποιημένου
σπόρου, άλλος ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή μέχρι δύο
επιπλέον γενεών πιστοποιημένου σπόρου, αν αυτό είναι επιτρεπτό σύμφωνα με
σχέδιο πιστοποίησης σπόρων ·».
Τροποποίηση του
άρθρου 3 του βασικού
νόμου.

Αντικατάσταση του
άρθρου 4 του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο:
«Πεδίο
εφαρμογής.

3.—(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο στους προοριζόμενους για
εμπορία γεωργικούς ή κηπευτικούς σπόρους.
(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε σπόρους που προορίζονται για
εξαγωγή σε τρίτη χώρα.».

5. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο άρθρο:
4.—(1) Τηρουμένων των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος άρθρου,
κανένας δεν μπορεί να λειτουργεί σποροπαραγωγική επιχείρηση ή να προβαίνει
σε εμπορία σπόρων εκτός εάν—

«Λειτουργία
σποροπαραγωγι
κής
επιχείρησης
ή εμπορία
σπόρων.

(α) Είναι κάτοχος άδειας σπόρων δυνάμει του άρθρου 5, που επιτρέπει
την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας ·
(β) ο εν λόγω σπόρος είναι, ανάλογα με τις περιπτώσεις που ορίζονται σε
Κανονισμούς—
(i) προβασικός σπόρος·
(ii) βασικός σπόρος ·
(iii) πιστοποιημένος σπόρος ·
(iv) τυποποιημένος σπόρος · ή
(ν) εμπορικός σπόρος · και
(γ) όσον αφορά τους αναφερόμενους στις υποπαραγράφους (i), (ii), (iii)
και (iv) της παραγράφου (β) σπόρους, είναι ποικιλίας που περιλαμβάνεται
στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών, ή στον κοινό κατάλογο ποικιλιών, ή
στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών οποιουδήποτε κράτους μέλους ·
(δ) οι εν λόγω σπόροι πληρούν τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις για
την πιστοποίηση και εμπορία σπόρων που καθορίζονται σε Κανονισμούς.
(2) Κανένας σπόρος δεν πωλείται ή διατίθεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρά
μόνο σε δοχεία που είναι σφραγισμένα και φέρουν ετικέτα.
(3) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του
εδαφίου (1) και του εδαφίου (2) και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού,
μπορούν να διατεθούν στην αγορά—
(α) Ακατέργαστοι σπόροι που προορίζονται για επεξεργασία με την
προϋπόθεση ότι είναι γνωστή η ταυτότητα των σπόρων
(β) μικρές ποσότητες σπόρων για δοκιμές, επιστημονικούς σκοπούς ή
εργασίες επιλογής:
Νοείται ότι, σε περίπτωση γενετικώς τροποποιημένων ποικιλιών, οι
διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) ισχύουν μόνο εφόσον ο Υπουργός είναι
ικανοποιημένος ότι λήφθηκαν όλα τα
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κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην υγεία των
ανθρώπων και στο περιβάλλον σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσία
που στοχεύει σε εναρμόνιση με την Οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
23ης Απριλίου 1990, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων
οργανισμών στο περιβάλλον, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε άλλης
πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που την τροποποιεί ή την αντικαθιστά.
(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν εφαρμόζονται σε—
(α) [Οποιαδήποτε απευθείας πώληση σπόρων από παραγωγό σε
κάτοχο άδειας σπόρων ή από κάτοχο άδειας σπόρων σε άλλο
κάτοχο άδειας σπόρων
(β) οποιαδήποτε πώληση σπόρων, η πώληση των οποίων δεν έχει
δημόσια διαφημιστεί, από γεωργό σε άλλο γεωργό, αν οι σπόροι
αυτοί παραδίδονται απευθείας από τον πωλητή στον αγοραστή ·
(γ) οποιαδήποτε πώληση σπόρου για οποιοδήποτε άλλο σκοπό
εκτός της σποράς.
(5) Για να ξεπεραστούν τυχόν προσωρινές δυσκολίες όσον αφορά τη
γενική προσφορά βασικών, πιστοποιημένων, τυποποιημένων ή εμπορικών
σπόρων, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά, η Επιτροπή
μπορεί να αποφασίσει ότι για μια συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέπεται η
εμπορία σπόρων που υπάγονται σε κατηγορία για την οποία ισχύουν λιγότερο
αυστηρές προδιαγραφές ή η εμπορία σπόρων ποικιλιών που δεν
περιλαμβάνονται στον κατάλογο ποικιλιών. Η εμπορία θα καλύπτει μόνο τη
χρήση σπόρων από γεωργούς που αντιμετωπίζουν τις εν λόγω δυσκολίες σε
όλη τη Δημοκρατία ή σε τμήμα της.
(6) Η πιστοποίηση και οι επίσημες εξετάσεις σπόρων, που
πραγματοποιούνται σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα στην οποία έχει
χορηγηθεί ισοδυναμία από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αναγνωρίζονται ως
ισοδύναμες με την πιστοποίηση ή επίσημες εξετάσεις που προβλέπονται στο
Νόμο αυτό ή στους Κανονισμούς.».
6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της
ακόλουθης φράσης μετά τη λέξη σπόρων (πρώτη γραμμή):

Τροποποίηση του
άρθρου 5 του
βασικού νόμου.

«για λειτουργία σποροπαραγωγικής επιχείρησης ή/και για εμπορία σπόρων».
7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη προσθήκη νέου άρθρου 5Α μετά το άρθρο 5:
«Τεχνική Επιτροπή
Σπόρων και
Πολλαπλασιαστικο
ύ Υλικού.

5Α. Ιδρύεται Τεχνική Επιτροπή Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού
Υλικού, η οποία αποτελείται από το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, ως
πρόεδρο, πέντε λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος, οι οποίοι, έχουν ειδικές γνώσεις στους τομείς της
λαχανοκομίας ή της αγρονομίας και έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού
Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, η οποία συμβουλεύει τον Υπουργό σχετικά
με την κατάρτιση του εθνικού καταλόγου ποικιλιών.».

Προσθήκη νέου
άρθρου.
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8. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο εδάφιο:
«(1) Ο Υπουργός αφού λάβει τη γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής καταρτίζει εθνικό
κατάλογο ποικιλιών των γεωργικών ή κηπευτικών ειδών τηρουμένων των διατάξεων του
εδαφίου (2) και των σχετικών με καταλόγους ποικιλιών Κανονισμούς.» ·
(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) της λέξης «εθνικό» μετά τη λέξη «στον» (πρώτη
γραμμή) ·
(γ) με την διαγραφή των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (2)·
(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο εδάφιο:
«(3) Η εγγραφή στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών ανακαλείται από τον Υπουργό
σύμφωνα με τους Κανονισμούς και αφού λάβει τη γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής.» ·

Τροποποίηση του
άρθρου 7 του
βασικού νόμου.

Τροποποίηση του
άρθρου 9 του
βασικού νόμου.
Τροποποίηση του
άρθρου 14 του
βασικού νόμου.

(ε) με τη διαγραφή των εδαφίων (4), (5) και (6).
9. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) της φράσης «που πραγματοποιείται είτε κάτω από
επίσημο έλεγχο, είτε κάτω από επίσημη επίβλεψη», μετά τη λέξη «σποροπαραγωγής» (τρίτη
γραμμή), και
(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (3).
10. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της λέξης «χημικής»
μετά τη λέξη «τύχει» (πρώτη γραμμή).
11. Το εδάφιο (2) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) με την ακόλουθη παράγραφο:
«(α) να ρυθμίζουν τους όρους για την έκδοση ή ανανέωση αδειών σπόρων και τις
υποχρεώσεις του κατόχου τέτοιας άδειας » ·
(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) με την ακόλουθη παράγραφο:
«(δ) να καθορίζουν τα τέλη που προβλέπονται στο Νόμο αυτό και τον τρόπο
καταβολής τους ·» ·
(γ) με την προσθήκη των ακόλουθων παραγράφων μετά το τέλος της παραγράφου (δ):
«(ε) να ρυθμίζουν, λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στην επιστήμη, τους ειδικούς
όρους που αφορούν την εμπορία των σπόρων που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία ·
(στ) να ρυθμίζουν τη διατήρηση, το χαρακτηρισμό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση
των φυτικών γενετικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της επί τόπου
διατήρησης και της αειφόρου χρήσης τους μέσω της καλλιέργειας και της εμπορίας
σπόρου προς σπορά ντόπιων αβελτίωτων ποικιλιών που είναι φυσικά προσαρμοσμένες
στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται με γενετική εξαφάνιση(ζ) να ρυθμίζουν τους όρους εμπορίας σπόρων που είναι κατάλληλοι για χρήση στην
οργανική παραγωγή ·
(η) να ρυθμίζουν οποιουσδήποτε άλλους όρους ή διαδικασίες για την εμπορία
σπόρων.».

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3638, 27/9/2002

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου άρθρου μετά το
άρθρο 14:
«Επιφύλαξη.

14Α. Οι διατάξεις του Νόμου αυτού και των Κανονισμών δε θίγουν
ούτε επηρεάζουν τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας που αφορά
την προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων ή των ζώων ή της
διατήρησης των φυτικών οργανισμών ή την προστασία της βιομηχανικής
και εμπορικής ιδιοκτησίας.».

13. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα οριστεί από το Υπουργικό
Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
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Τροποποίηση του
βασικού νόμου με
την προσθήκη νέου
άρθρου.

Έναρξη ισχύος του
παρόντος Νόμου.

