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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ
ΠΑΤΑΤΩΝ ΝΟΜΟ
Για τους σκοπούς συμβατότητας με τα άρθρα 31 και 86(1)
της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του

59 του 1964
83 του 1968

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορίας

2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εμπορίας

132 του 1987

Κυπριακών Πατατών Νόμους του 1964 έως 2004 (που στο

106(Ι) του 1995

εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός

32(Ι) του 2000

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί

.....(Ι)του 2004.

Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμοι του 1964 έως (Αρ. 2)
του 2004.

Τροποποίηση του

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 2 του

αντικατάσταση των ορισμών των όρων “εξάγω”, “εξαγώγιμο

βασικού νόμου.

επίπεδο”, “παραγωγός” και “Υπουργός” με τους ακόλουθους
νέους ορισμούς:
«‘εξάγω’ σημαίνει εξάγω από την Δημοκρατία σε
χώρα η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης·
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‘εξαγώγιμο επίπεδο’ σημαίνει επίπεδο όχι κατώτερο
του καθορισμένου για πατάτες που προορίζονται για
ενδοκοινοτικό εμπόριο ή εξαγωγή σύμφωνα με τις
διατάξεις του περί

129(Ι) του 2002.

στα

Γεωργικά

Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου

Προϊόντα

Νόμου

και

τους

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
19.7.2002.

‘παραγωγός’ σημαίνει πατατοπαραγωγό, ο οποίος
συνεργάζεται με το Συμβούλιο σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου·
‘Υπουργός’

σημαίνει

τον

Υπουργό

Γεωργίας,

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·».
Τροποποίηση του

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 3 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή της άνω και κάτω τελείας στο
τέλος της πρώτης παραγράφου αυτού (έκτη
γραμμή) και τη προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη
«πατατοσπόρου»

της

φράσης

«από

παραγωγούς.»· και
(β)

με τη διαγραφή των δύο επιφυλάξεων αυτού.

Τροποποίηση του

4. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

άρθρου 26 του

ακόλουθο νέο άρθρο:

βασικού νόμου.

«Γενικές

26. Το Συμβούλιο έχει καθήκον και αρμοδιότητα

αρμοδιότητες

όπως:

του
Συμβουλίου.
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(α)

για την εμπορική περίοδο 2004-2005
που λήγει την 31η Αυγούστου 2005,
εξασφαλίσει

προς

όφελος

των

παραγωγών τις πιο επωφελείς και
οικονομικές

διευθετήσεις

για

την

εξασφάλιση πατατόσπορου, διαβάθμιση, συσκευασία, μεταφορά, εμπορία,
εξαγωγή,

φόρτωση

και

πώληση

πατατών και γενικά προβεί σε κάθε
ενέργεια και λάβει όλα τα αναγκαία
προς τον σκοπό αυτό μέτρα για την
προαγωγή των συμφερόντων των
παραγωγών πατατών μέσω των πιο
πάνω σκοπών·
(β)

παρέχει

υπηρεσίες

σε

φυσικά

ή

νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με
την παραγωγή, εξαγωγή ή εμπορία
πατατών

αναφορικά

μεταφοράς,

με

εργασίες

συσκευασίας,

αποθή-

κευσης πατατών, και οποιεσδήποτε
άλλες

συναφείς

υπηρεσίες,

υπό

όρους που το ίδιο καθορίζει, έναντι
του πραγματικού κόστους τέτοιων
εργασιών·
(γ)

εκτελεί εργασίες που δύναται να του
ανατεθούν ως αναδόχου, από τον
Οργανισμό

Πληρωμών

64(Ι) του 2003

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί

176(Ι) του 2003

Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών

180(Ι) του 2003.

Τροποποίηση του

Αγροτικών

5.

Νόμου.».

Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
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άρθρου 27 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού ως
εδαφίου (1) και την τροποποίησή του ως ακολούθως:
(i)

με τη διαγραφή των παραγράφων (α) και (γ)
αυτού·

(ii)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ)
αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(δ) όπως συμφωνεί με τους παραγωγούς να
παραδίδουν

σε

προκαθορισμένο

τόπο

και

χρόνο, να πωλούν ή άλλως πως διαθέτουν
πατάτες στο Συμβούλιο ή μέσω του Συμβουλίου
διευκρινίζοντας

τον

τόπο

και

χρόνο

παράδοσης·»·
(iii)

με τη διαγραφή της παραγράφου (ε) αυτού·

(iv)

με την αντικατάσταση από την παράγραφο (στ)
αυτού, της φράσης «ελέγχη και ρυθμίζη ως
ήθελεν εκάστοτε το Συμβούλιο καθορίσει τον
τρόπο:» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση
«καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι παραγωγοί
προβαίνουν στις διαδικασίες:».

(v)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ) αυτού
με την ακόλουθη παράγραφο:
«(ζ)

όπως

παραγωγούς·»·

εγγράφει

σε

μητρώο

τους
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(vi)

με τη διαγραφή των παραγράφων (η), (ια), (ιβ),
(κβ) και (κε) αυτού· και

(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού,
του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(2) Οι εξουσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και
σχετίζονται

με

την

άσκηση

των

γενικών

αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους
(β) και (γ) του άρθρου 26, δύνανται να συνεχίσουν
να ασκούνται από το Συμβούλιο και μετά τη λήξη της
εμπορικής περιόδου 2004-2005.».
Αντικατάσταση

6. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του άρθρου 28

ακόλουθο νέο άρθρο:

του βασικού
νόμου.

«Έκδοση

28. Το Συμβούλιο δύναται εκάστοτε να εκδίδει

εντολών

εντολές που αφορούν τις πιο επωφελείς και

από το
Συμβούλιο.

οικονομικές διευθετήσεις για τους παραγωγούς,
τις οποίες θεωρεί αναγκαίες ή σκόπιμες για
αποτελεσματική εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων
του δυνάμει του παρόντος Νόμου.».

Τροποποίηση του

7. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη

άρθρου 34 του

διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού.

βασικού νόμου.
Κατάργηση των

8. Τα άρθρα 35 και 36 του βασικού νόμου καταργούνται.

άρθρων 35 και 36
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση του

9. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη

άρθρου 40 του

διαγραφή από την παράγραφο (β) αυτού, της φράσης

βασικού νόμου.
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«νοείται ότι το Συμβούλιον δύναται να περιορίση την χρήσιν
χρημάτων εκ του Ταμείου Σταθεροποιήσεως Τιμών εις
τοιαύτας ποσότητας πατατών ή έτερον χαρακτηρισμόν
αυτών ως το Συμβούλιον ήθελε, τη εγκρίσει του Υπουργού,
εκάστοτε καθορίσει» (δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη
γραμμές) και την αντικατάσταση της άνω τελείας αμέσως
μετά τη λέξη «παραγωγούς» (δεύτερη γραμμή) με τελεία.
Τροποποίηση του

10. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη

άρθρου 41 του

διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού.

βασικού νόμου.
Τροποποίηση του

11. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 44 του

αντικατάσταση των λέξεων “κατ΄ οκάν” (δεύτερη γραμμή) με

βασικού νόμου.

τις λέξεις «κατά κιλό».

Τροποποίηση του

12. Το εδάφιο (1) του άρθρου 45 του βασικού νόμου

άρθρου 45 του

τροποποιείται με τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) αυτού

βασικού νόμου.

Κατάργηση των

της φράσης «απασών των τάξεων» (δεύτερη γραμμή).
13. Τα άρθρα 47 και 48 του βασικού νόμου καταργούνται.

άρθρων 47 και 48
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση του

14. Το άρθρο 48Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 48Α του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α),
του εδαφίου (1) αυτού της λέξης «και» και του
κόμματος στο τέλος αυτής με

τελεία μετά τη

λέξη «πατατόσπορος»· και
(β)

με τη διαγραφή της παραγράφου (β) αυτού.
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Τροποποίηση του

15. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη

άρθρου 51 του

διαγραφή της παραγράφου (γ), της επιφύλαξης αυτού.

βασικού νόμου.
Τροποποίηση του

16. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 53 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων
«πας όστις» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «πας
παραγωγός όστις»·

(β)

με τη διαγραφή της παραγράφου (α) αυτού·

(γ)

με τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) αυτού
των λέξεων «κανονισμόν ή διάταγμα» (δεύτερη
και τρίτη γραμμή).
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