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Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 227(Ι) του 2004
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΔΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του Κοινοτικού Κανονισμού 2092/91 του
Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής (EE L
198 της 22.7.1991, σ.1), όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 392/2004 του
Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2004 (EE L 065 της 3.3.2004, σ. 1).
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004.
2.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια—
«Γεωργικό προϊόν» περιλαμβάνει γεωργικό, φυτικό και κτηνοτροφικό προϊόν ·
«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ·
«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει την Υπηρεσία που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 ·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει λειτουργό της Εντεταλμένης Υπηρεσίας ή
οποιοδήποτε λειτουργό από άλλο Τμήμα ή Υπηρεσία του Υπουργείου που ορίζεται από τον
Υπουργό για τους σκοπούς του Κανονισμού 2092/91, του παρόντος Νόμου και τους
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ·
«Κανονισμός 2092/91» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2092/91 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των
σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και τα είδη διατροφής, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
«Μητρώο» σημαίνει το μητρώο ελεγχόμενων επιχειρηματιών που τηρείται από την
Εντεταλμένη Υπηρεσία ·
«Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης» σημαίνει οργανισμό δημόσιου δικαίου ή
ιδιωτικό οργανισμό, αρμόδιο για τη διαχείριση του συστήματος ελέγχου που εγκρίνεται
σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού 2092/91 ·
«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Βιολογικών Προϊόντων που διορίζεται από τον
Υπουργό με βάση το άρθρο 3 ·
«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν αποτελεί κράτος μέλος ·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·
«φυτικό προϊόν» σημαίνει το νωπό, μη μεταποιημένο γεωργικό προϊόν φυτικής
προέλευσης και το προϊόν ανθρώπινης διατροφής που αποτελείται κατά κύριο λόγο από ένα ή
περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης.

Συνοπτικός
τίτλος.
Ερμηνεία.
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Διορισμός και
διαδικασίες
λειτουργίας του
Συμβουλίου
Βιολογικών
Προϊόντων.

(2) Οι όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που
αποδίδεται σε αυτούς στον Κανονισμό 2092/91.
3.—(1) Ο Υπουργός διορίζει Συμβούλιο, το οποίο καλείται Συμβούλιο Βιολογικών
Προϊόντων και το οποίο αποτελείται από—
(i) Το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή σε περίπτωση που η θέση είναι κενή, τον
Αναπληρωτή αυτού, ως Πρόεδρο ·
(ii) έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών·
(iii) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Γεωργίας, άλλο από τον Πρόεδρο ·

(iv) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ·
(ν) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας ·
(vi) έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα
προστασίας του καταναλωτή ·
(vii) έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα
προστασίας του περιβάλλοντος ·

(viii) έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων ·
(ix) έναν εκπρόσωπο των παραγωγών γεωργικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ·
(x) έναν εκπρόσωπο της αγροτικής οργάνωσης «Αγροτική» · (xi) έναν εκπρόσωπο της
αγροτικής οργάνωσης «Ένωση Κυπρίων Αγροτών (Ε.Κ.Α.)»·
(xii) έναν εκπρόσωπο της αγροτικής οργάνωσης «Παναγροτική Ένωση Κύπρου
(Π.Ε.Κ.)»·
(xiii) ένα εκπρόσωπο της αγροτικής οργάνωσης «Παναγροτικός». (2) Σε περίπτωση
κατά την οποία ο Πρόεδρος αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να εκτελέσει τα
καθήκοντά του για ορισμένη περίοδο, ο Υπουργός διορίζει Πρόεδρο για την εν
λόγω περίοδο οποιοδήποτε από τα άλλα μέλη του Συμβουλίου.
(3) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής.
(4) Κάθε μέλος του Συμβουλίου, το οποίο δεν ανήκει στη δημόσια υπηρεσία της
Δημοκρατίας μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε από τη θέση του κοινοποιώντας γραπτώς
στον Υπουργό την απόφασή του.
(5) Σε περίπτωση που κενωθεί θέση μέλους του Συμβουλίου λόγω παραίτησης ή
θανάτου του μέλους αυτού, ο Υπουργός διορίζει νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του
Συμβουλίου.
(6) Ο Υπουργός δύναται ανά πάσα στιγμή να αντικαταστήσει μέλος του Συμβουλίου το
οποίο ανήκει στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας. Το νέο μέλος διορίζεται για το
υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθιστά.
(7)(α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και απαρτία σε
οποιαδήποτε συνεδρίαση αποτελούν, ο πρόεδρος και έξι τουλάχιστο μέλη του Συμβουλίου.
(β) Η δυνατότητα του Συμβουλίου να συνέρχεται νόμιμα δεν επηρεάζεται από τυχόν
χηρεία θέσης μέλους του Συμβουλίου.
(8) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, σε περίπτωση δε
ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.
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(9) Στα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία δεν είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας, μπορεί
να καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον Υπουργό και
εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών.
(10) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο ρυθμίζει τη
διαδικασία λειτουργίας του.
4. Το Συμβούλιο έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
(α) Συμβουλεύει τον Υπουργό και γνωμοδοτεί σε θέματα που αφορούν προϊόντα
βιολογικής παραγωγής ·
(β) γνωμοδοτεί επί θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τομέα των
προϊόντων βιολογικής παραγωγής εν γένει, και ειδικότερα τις διαδικασίες και τους
όρους παραγωγής και προώθησης τέτοιων προϊόντων σε συνεργασία με την
Εντεταλμένη Υπηρεσία,

Αρμοδιότητες
Συμβουλίου.

(γ) συμβουλεύει τον Υπουργό για τη χρησιμότητα συμμετοχής εμπειρογνωμόνων στο
Συμβούλιο·
(δ) μεριμνά για συνεργασία και αλληλοενημέρωση με συναρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, υπηρεσίες άλλων
Υπουργείων, Οργανώσεις Παραγωγών, Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης και
κάθε ενδιαφερόμενο για τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής ·
(ε) υποβάλλει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία εισηγήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση
άδειας λειτουργίας των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης.
5.—(1) Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος ορίζεται ως Εντεταλμένη Υπηρεσία για τους σκοπούς του Κανονισμού
2092/91, του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει
αυτού.
(2) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει την ευθύνη της παρακολούθησης του συστήματος
πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής παραγωγής που εγκαθιδρύεται με βάση τον
Κανονισμό 2092/91.
(3) Ειδικότερα, η Εντεταλμένη Υπηρεσία—
(α) Αξιολογεί τις αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουργίας των Οργανισμών Ελέγχου
και Πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Νόμου ·
(β) χορηγεί και ανανεώνει άδειες λειτουργίας των Οργανισμών Ελέγχου και
Πιστοποίησης λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του Συμβουλίου σύμφωνα με την
παράγραφο (ε) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου και ελέγχει τη μετέπειτα λειτουργία
τους·
(γ) ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο (6) του άρθρου 9 το υ
Κανονισμού 2092/91 που αφορούν τη λειτουργία των Οργανισμών Ελέγχου και
Πιστοποίησης ·
(δ) ελέγχει την εμπορία ως προϊόντων βιολογικής παραγωγής των προϊόντων τα οποία
εισάγονται από τρίτες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού 2092/91 και
τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,
(ε) ελέγχει τις υποχρεώσεις του επιχειρηματία που προκύπτουν από τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Κανονισμού 2092/91 και του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου ·
(στ) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Νόμου,
σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών ·

Εξουσίες και
καθήκοντα
Εντεταλμένης
Υπηρεσίας.
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(ζ) τηρεί και ενημερώνει το Μητρώο, σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που
λαμβάνει δυνάμει του άρθρου 8 και της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του Κανονισμού
2092/91·
(η) εξετάζει καταγγελίες για παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού 2092/91 καθώς
και του παρόντος Νόμου, που υποβάλλονται από το κοινό και ακολούθως λαμβάνει τα
κατάλληλα μέτρα ·
(θ) εκπροσωπεί την Δημοκρατία σε διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, και Όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για θέματα βιολογικής παραγωγής.
Υποχρεώσεις
επιχειρηματιών.

6. Κάθε επιχειρηματίας οφείλει, επιπρόσθετα από τις υποχρεώσεις οι οποίες
επιβάλλονται σ' αυτόν με βάση το άρθρο 8 του Κανονισμού 2092/91, να τηρεί λογιστικά
βιβλία για όλες τις εισροές που χρησιμοποιεί κατά την παραγωγική διαδικασία (όπως είδος,
ποσότητες, προέλευση, τρόπος χρήσης), καθώς επίσης και για τις πωλήσεις γεωργικών
προϊόντων που πραγματοποιεί (είδος, ποσότητες, προορισμός) και τυχόν αποθέματα.

Απαγόρευση
χρήσης
ενδείξεων που
αφορούν το
βιολογικό τρόπο
παραγωγής.

7. Για λόγους προστασίας του όρου «βιολογικό», που αναφέρεται σε συγκεκριμένη
μέθοδο παραγωγής ή παρασκευής γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής βιολογικής
παραγωγής καθώς και για λόγους προστασίας των καταναλωτών, απαγορεύεται η χρήση για
σκοπούς σήμανσης ή διαφήμισης των όρων «οργανικό», «οικολογικό» ή άλλων συναφών
όρων, ή συντμήσεων τους, δυνάμενων να προκαλέσουν σύγχυση, με άλλα γεωργικά
προϊόντα και είδη διατροφής.
8.—(1) Στη σήμανση, που πρέπει να φέρουν όλα τα γεωργικά προϊόντα βιολογικής
παραγωγής που παράγονται, εισάγονται, εμπορεύονται ή μεταποιούνται στη Δημοκρατία
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 10 του Κανονισμού 2092/91, και χωρίς επηρεασμό άλλων
σχετικών διατάξεων στην κείμενη νομοθεσία, πρέπει να αναφέρονται—

Σήμανση
προϊόντων
βιολογικής
παραγωγής

(α) Το όνομα και ο κωδικός αριθμός του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης στον
οποίο υπόκειται ο επιχειρηματίας ·
(β) η σύσταση, ο κατάλογος των συστατικών γεωργικής και μη γεωργικής προέλευσης
και ο τρόπος παρασκευής όσον αφορά τα γεωργικά μεταποιημένα προϊόντα · και
(γ) (i) για τα προϊόντα που βρίσκονται σε πλήρες βιολογικό στάδιο, δηλαδή αυτά που
πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 3 και το σημείο 1
του Παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91, η φράση «προϊόν βιολογικής
παραγωγής» ή «προϊόν βιολογικής γεωργίας» ·
(ii) για τα προϊόντα της καλλιέργειας της γης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο προς τη
βιολογική γεωργία, δηλαδή όσα πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 5,
παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91, η φράση «προϊόν σε μεταβατικό στάδιο
προς τη βιολογική γεωργία», με τις λέξεις «προς τη βιολογική γεωργία» να μην είναι
εμφανέστερες από τις λέξεις «προϊόν σε μεταβατικό στάδιο».
(2) Η σήμανση των γεωργικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής που παράγονται,
εμπορεύονται ή μεταποιούνται στη Δημοκρατία σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 10 του
Κανονισμού 2092/91 δύναται να περιλαμβάνει εθνικό λογότυπο, όπως αυτός καθορίζεται
από την αρμόδια αρχή με διάταγμα.
Σύστημα Ελέγχου.
9.—(1) Το σύστημα ελέγχου που καθορίζεται στο άρθρο 9 του Κανονισμού 2092/91,
διαχειρίζονται οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης που εγκρίνονται με βάση τον
παρόντα Νόμο.
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(2) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία χορηγεί σε κάθε εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και
Πιστοποίησης, κωδικό αριθμό, ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
(3) Ο έλεγχος των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού
2092/91, από τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης γίνεται στα στάδια της
παραγωγής, μεταποίησης, συσκευασίας και εμπορίας και χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό.
(4) 0 Υπουργός με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας υιοθετεί μέτρα που αφορούν τις λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων που
αναφέρονται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου, των απαιτήσεων του άρθρου 10 του
παρόντος Νόμου και των κυρώσεων που επιβάλλει το άρθρο 14 του παρόντος Νόμου.
(5) Κάθε επιχειρηματίας, ο οποίος—
(α) Τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Κανονισμό 2092/91 και από τον
παρόντα Νόμο, και
(β) πληρώνει την εισφορά για κάλυψη εξόδων του Οργανισμού Ελέγχου και
Πιστοποίησης, με βάση το μεταξύ τους συμβόλαιο ·
έχει πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου.
10.—(1) Οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής παραγωγής
μπορεί να είναι είτε—
(α) Οργανισμοί Δημόσιου Δικαίου εγκεκριμένοι από την Εντεταλμένη Υπηρεσία κατά
τη διαδικασία του εδαφίου (2):
Νοείται ότι οι Οργανισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο (α), παρέχουν τα στοιχεία
που απαιτούνται με βάση το εδάφιο (2), όπου αυτό είναι πρακτικά εφικτό, ή
(β) ιδιωτικοί Οργανισμοί εγκεκριμένοι από την Εντεταλμένη Υπηρεσία, κατά τη
διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις του εδαφίου (2):
Νοείται ότι Κυπριακοί ιδιωτικοί οργανισμοί πρέπει να είναι εγγεγραμμένες εταιρείες στην
Δημοκρατία.
(2) Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης προκειμένου να τύχουν έγκρισης για τη
διενέργεια ελέγχων και την πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής παραγωγής υποβάλλουν
αίτηση, στην Εντεταλμένη Υπηρεσία στη μορφή που φαίνεται στο Παράρτημα I (Τύπος Α),
η οποία συνοδεύεται με έγγραφα που περιέχουν εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στις
υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κανονισμού 2092/91, και
τα ακόλουθα στοιχεία:
(i) Την έδρα του Οργανισμού ·
(ii) το ιστορικό των εργασιών του μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης, από το
οποίο αποδεικνύεται η πείρα του σε θέματα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων
βιολογικής παραγωγής, η αξιοπιστία, η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία του
Οργανισμού ·
(iii) το βιογραφικό σημείωμα των ελεγκτών και των μελών της τεχνικής επιτροπής του
Οργανισμού, η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις για πιστοποίηση, προκειμένου να
αξιολογηθεί η πείρα, η ανεξαρτησία και η επάρκεια των πιο πάνω προσώπων ·
(iv) την εργαστηριακή υποδομή του ή γνωστοποίηση των συνεργαζομένων με αυτόν
εργαστηρίων·
(ν) το καταστατικό και το οργανόγραμμα λειτουργίας του ·

Οργανισμοί
Ελέγχου και
Πιστοποίησης.

Παράστημα 1.
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(vi) το σήμα και την ετικέτα που τίθενται επί της συσκευασίας των προϊόντων βιολογικής
παραγωγής και ειδών διατροφής μετά την πιστοποίηση,
(vii) αποδεικτικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 45011 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
(3) Η αίτηση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης για ανανέωση της άδειας
λειτουργίας του υποβάλλεται στην Εντεταλμένη Υπηρεσία, στη μορφή που φαίνεται στο
Παράρτημα II.
Παράρτημα II (Τύπος Β).
Έκδοση και ανανέωση
11.—(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία εκδίδει ή ανανεώνει τις άδειες λειτουργίας των
Άδειας
Οργανισμών
Ελέγχου και Πιστοποίησης, και σε περίπτωση ιδιωτικού οργανισμού
λειτουργίας του
Οργανισμού Ελέγχου χρεώνεται τέλος που ορίζεται σε διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 του
και Πιστοποίησης.
παρόντος Νόμου.
(2) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία πριν αποφασίσει την έκδοση ή ανανέωση της άδειας
λειτουργίας του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη την
εισήγηση του Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 5,
του παρόντος Νόμου.
(3) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία εκδίδει την άδεια λειτουργίας σε περίπτωση που
ικανοποιηθεί ότι ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης πληροί τις προϋποθέσεις που
θέτει ο Κανονισμός 2092/91 και ο παρών Νόμος, αφού εξετάσει και τα έγγραφα που
συνοδεύουν την αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 10.
(4)(α) Σε περίπτωση που η Εντεταλμένη Υπηρεσία δεν εγκρίνει την έκδοση ή την ανανέωση
της άδειας λειτουργίας του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης, ο Οργανισμός μπορεί
να υποβάλλει γραπτή ένσταση στον Υπουργό εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής απόφασης.
(β) Σε περίπτωση που η Εντεταλμένη Υπηρεσία εγκρίνει την έκδοση ή την ανανέωση της
άδειας λειτουργίας του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης γίνεται σχετική
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Παράρτημα III.

Διορισμός και
εξουσίες εξουσιοδοτημένου
λειτουργού.

(5)(α) Η άδεια λειτουργίας του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης παραχωρείται
στη μορφή που φαίνεται στο Παράρτημα III (Τύπος Γ).
(β) Εκτός εάν ανακληθεί σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 14,
η άδεια λειτουργίας του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης παραμένει σε ισχύ για
δώδεκα μήνες, από την ημέρα έκδοσης ή της ανανέωσής της.
12.—(1) Ο Υπουργός μπορεί να ορίζει εξουσιοδοτημένους λειτουργούς για καλύτερη
εφαρμογή του Κανονισμού 2092/91, καθώς και του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών
που εκδίδονται δυνάμει αυτού.
(2) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται—
(α) Να εισέλθει σε οποιαδήποτε μονάδα βιολογικής παραγωγής ή κατ' ισχυρισμό βιολογικής
παραγωγής ή επιχείρηση, στην οποία παράγεται, παρασκευάζεται, συντηρείται,
συσκευάζεται, αποθηκεύεται ή πωλείται οποιοδήποτε προϊόν βιολογικής παραγωγής και να
εξετάσει τα προϊόντα, να λάβει δείγματα προς εξέταση με την καταβολή εύλογου τιμήματος,
και να εξετάσει οτιδήποτε έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κατά την εν λόγω παραγωγή, παρασκευή, συντήρηση, συσκευασία,
αποθήκευση ή πώληση. Η δειγματοληψία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 29 των περί Τροφίμων (Έλεγχος και
Πώληση) Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2004 και του άρθρου 30 των

54(Ι) του 1996
4(Ι) του 2000
122(Ι) του 2000
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περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και
Χρήσεως) Νόμων του 1993 έως (Αρ. 2) του 2004·

(β) να εξετάσει οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία που σχετίζονται με
δραστηριότητες που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που
εκδίδονται δυνάμει αυτού ή τον Κανονισμό 2092/91 τα οποία βρίσκονται σε οποιαδήποτε
μονάδα βιολογικής παραγωγής ή επιχείρηση, που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και για
τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες ή καταχωρήσεις σε σχέση
με οποιαδήποτε προϊόντα στα οποία εφαρμόζεται ο Κανονισμός 2092/91, καθώς και ο
παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτού και να πάρει αντίγραφα ή
αποσπάσματά τους ·
(γ) να κατακρατεί ή να δεσμεύει για όσο χρόνο είναι αναγκαίο, οποιοδήποτε αντικείμενο ή
προϊόν αναφορικά με το οποίο ή σε σχέση με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει
παραβιασθεί οποιαδήποτε διάταξη του Κανονισμού 2092/91 καθώς και του παρόντος
Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και να διατάξει να παραμείνει ή να
μεταφερθεί το εν λόγω προϊόν σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει:

Νοείται ότι σε περίπτωση κατακράτησης ή δέσμευσης βιβλίων, εγγράφων ή ηλεκτρονικών
αρχείων, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός υποχρεούται να δίδει αντίγραφα αυτών στον
επιχειρηματία όταν αυτός το ζητήσει.
(3) Ο επιχειρηματίας ή υπεύθυνος οποιασδήποτε επιχείρησης ή μονάδας βιολογικής
παραγωγής ή κατ' ισχυρισμό μονάδα βιολογικής παραγωγής, στην οποία εισέρχεται ο
εξουσιοδοτημένος λειτουργός ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με το
εδάφιο (2), υποχρεούται να παρέχει στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε
πληροφορία ή διευκόλυνση την οποία εύλογα απαιτεί.
(4) Οποιοσδήποτε δεν ικανοποιείται από την απόφαση του εξουσιοδοτημένου
λειτουργού για κατακράτηση ή δέσμευση προϊόντος ή αντικειμένου δυνάμει της
παραγράφου (γ) του εδαφίου (2), μπορεί να προσφύγει εγγράφως στο Διευθυντή, ο οποίος
εξετάζει την προσφυγή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, λαμβανομένου υπόψη και του
είδους του προϊόντος που κατακρατείται και, εν πάση περιπτώσει, εντός διαστήματος που
δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες, αποφασίζει και κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή του
στον προσφεύγοντα.
(5) Πρόσωπο που εσκεμμένα παρεμποδίζει ή παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του με βάσει τον παρόντα Νόμο, είναι ένοχο
αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή προστίμου που δεν
υπερβαίνει τις χίλιες λίρες σε περίπτωση πρώτου αδικήματος ή σε περίπτωση δεύτερου ή
μεταγενέστερου αδικήματος σε ποινή προστίμου που

40(Ι) του 2001
151(Ι) του 2001
159(Ι) του 2001
61(Ι) του 2002
153(Ι) του 2002
20(Ι) του 2003
132(Ι) του 2003
161(Ι) του 2003
67(Ι) του 2004
172(Ι) του 2004.
13(Ι) του 1993
34(Ι) του 2001
53(Ι) του 2002
19(Ι) του 2004
125(Ι) του 2004.
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δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι
μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί.
Κυρώσεις.

13.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις με βάση τα άρθρα 5,
6, 6α, την παράγραφο 2 του άρθρου 7 και τα άρθρα 8, 9, 10 και 11 του Κανονισμού 2092/91,
καθώς και τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος Νόμου ή με βάση τους Κανονισμούς ή
διατάγματα που εκδίδονται με βάση αυτόν, παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε
διατάξεις των πιο πάνω αναφερθέντων νομοθετημάτων που εκδίδονται, είναι ένοχο
αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή προστίμου που δεν
υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες σε περίπτωση πρώτου αδικήματος ή σε περίπτωση δεύτερου
ή μεταγενέστερου αδικήματος σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες λίρες
ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί.

(2) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία υποχρεούται να δημοσιεύει στον ημερήσιο τύπο τα στοιχεία
των επιχειρηματιών που έχουν καταδικαστεί με βάση το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.
Διοικητικές
κυρώσεις.

14.—(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα,
εξετάζει παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού 2092/91 καθώς και του παρόντος Νόμου
καθώς και των Κανονισμών και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.
(2) Όταν κατά τη διερεύνηση που διεξάγεται δυνάμει του εδαφίου (1), διαπιστωθεί
παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του Κανονισμού 2092/91 ή του παρόντος Νόμου, η
Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες:
(α) Να διατάζει τον παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει την παράβαση
και αποφύγει επανάληψη της στο μέλλον ·
(β) να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι χίλιες λίρες ανάλογα με τη φύση, τη
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης · ή
(γ) να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης,
εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έγκρισής του ή διαπιστώνεται παράβαση των
όρων λειτουργίας του όπως ορίζονται στον Κανονισμό 2092/91, καθώς και στον
παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Εξουσία έκδοσης
κανονισμών.

(3) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται στον παραβάτη
με αιτιολογημένη απόφαση της Εντεταλμένης Υπηρεσίας που βεβαιώνει την παράβαση, αφού
ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπο του να ακουστεί
προφορικώς ή γραπτώς.
(4) Η απόφαση της Εντεταλμένης Υπηρεσίας υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον
του Υπουργού, η οποία καταχωρείται εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της
απόφασης.
15.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη
εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 2092/91 καθώς και του παρόντος Νόμου και για
τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο, με βάση τον Κανονισμό
2092/91 ή τον παρόντα Νόμο, χρειάζεται να καθοριστεί ή να ρυθμιστεί.
(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), με τους εν λόγω
κανονισμούς μπορεί να καθορίζονται—
(α) Η σήμανση ή διαφήμιση προϊόντων βιολογικής παραγωγής ·
(β) οι κανόνες παραγωγής, τα επιτρεπόμενα προϊόντα και παρασκευάσματα
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για τη θρέψη και φυτοπροστασία των φυτών, τα εδαφοβελτιωτικά, οι μέθοδοι
καταπολέμησης των εχθρών και ασθενειών και ο τρόπος και τα υλικά
συσκευασίας προϊόντων βιολογικής παραγωγής ·
(γ) οι τρόποι και οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης της παραγωγής,
μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων βιολογικής παραγωγής ·
(δ) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για εισαγωγές από τρίχες χώρες προϊόντων
βιολογικής παραγωγής ·
(ε) οι περιορισμοί και τα μέτρα εφαρμογής για τυχόν παρεκκλίσεις που αφορούν
κτηνιατρικά φάρμακα για χρήση στη βιολογική κτηνοτροφία ·
(στ) τα μέτρα εφαρμογής βάσει των επιστημονικών δεδομένων ή της τεχνικής
προόδου σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης γενετικά τροποποιημένων
οργανισμών και παραγώγων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στα προϊόντα
βιολογικής παραγωγής.
16.—(1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα για τον καθορισμό τελών για την
έκδοση και την ανανέωση άδειας λειτουργίας των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης.

Έκδοση
Διαταγμάτων.

(2) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα για τεχνικά θέματα που χρήζουν
ρύθμισης με βάση τον παρόντα Νόμο και τον Κανονισμό 2092/91.
17. Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2001 και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες
Κανονισμοί παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση.
160(Ι) του 2001.

18.—(1) Οι διατάξεις του άρθρου 17, δεν επηρεάζουν διοικητικές πράξεις ή αποφάσεις
που έχουν εκδοθεί δυνάμει του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου του 2001 ή των δυνάμει
αυτού εκδοθέντων Κανονισμών:

Μεταβατικές
διατάξεις.

(α) Από τον Υπουργό σε σχέση με τους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς · ή
(β) από την Εντεταλμένη Υπηρεσία σχετικά με την αναγνώριση Οργανισμών
Ελέγχου και Πιστοποίησης.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 17, το Συμβούλιο που έχει διοριστεί
δυνάμει του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου του 2001, εξακολουθεί να ασκεί τα
καθήκοντά του, για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εάν είχε διοριστεί με βάση τον
παρόντα Νόμο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(Άρθρο 10)
Τύπος A
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004
Αίτηση για Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού Οργανισμού Ελέγχου
και Πιστοποίησης (Άρθρο 10)
Ονομασία Οργανισμού: ................................................................................... ................................
Αρ. Εγγραφής με. βάση τον περί Εταιρειών Νόμον (Κεφ. 113) η τον περί
Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο (Κεφ.
116) ή σε περίπτωση οργανισμού εγκεκριμένου σε κράτος μέλος, τον αριθμό
εγγραφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης:...................................................................................
1. Αιτούμαι έκδοση Άδειας Λειτουργίας Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης για .
την/τις πιο κάτω κατηγορία/ες επιχειρηματιών:
Παραγωγή/Παρασκευή/Εισαγωγή/Εμπορία Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής.
2. Για τον πιο πάνω σκοπό επισυνάπτω τα σχετικά πιστοποιητικά που απαιτούνται
από το άρθρο 10(2) του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου του 2004.
3. Για σκοπούς υποστήριξης της αίτησής μου σας πληροφορώ ότι έχω υπ' όψη μου
όλες τις διατάξεις του Κανονισμού 2092/91 καθώς και του περί Βιολογικής
Παραγωγής Νόμου του 2004 και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού με
τις-οποίες συμφωνώ και θα ακολουθήσω.
4. Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και τα
επισυναπτόμενα πιστοποιητικά είναι γνήσια και έγκυρα. Είμαι δε πλήρως ενήμερος
για τις πρόνοιες του Κανονισμού 2092/91 καθώς και του περί Βιολογικής Παραγωγής
Νόμου του 2004 και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Ημερομηνία: ..........................................

Υπογραφή:..............................................
Ονοματεπώνυμο:...........................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(Άρθρο 10)
Τύπος Β
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 Αίτηση για Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Οργανισμού
Ελέγχου και Πιστοποίησης (Άρθρο 10)
Ονομασία Οργανισμού: ................. ..... ........................ ....................................................... ....
Ονοματεπώνυμο Διευθυντή του αιτούντος Οργανισμού: ............................................................
Αριθμός ....................... ....... . και ημερ. έκδοσης .......................................... προηγούμενης Άδειας
Λειτουργίας Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης.
1.

Αιτούμαι την Ανανέωση της Άδειας Λειτουργίας Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης για την/τις

πιο κάτω κατηγορία/ες Επιχειρηματιών: Παραγωγή/Παρασκευή/Εισαγωγή/Εμπορία Προϊόντων
Βιολογικής Παραγωγής.
2.

Για τον πιο πάνω σκοπό επισυνάπτω τα σχετικά πιστοποιητικά τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες

οι οποίες έχουν διαφοροποιηθεί από εκείνες που έχουν υποβληθεί κατά την αποβολή, της αίτησης για
έκδοση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 10(2) του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου του 2004.
3. Για σκοπούς υποστήριξης της αίτησής μου σας πληροφορώ ότι έχω υπόψη μου όλες τις διατάξεις του
Κανονισμού 2092/91, καθώς και του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου του 2004 και των Κανονισμών
που εκδίδονται δυνάμει αυτού με τις οποίες συμφωνώ και θα ακολουθήσω.
4.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πιο πάνω πληροφορίες και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά είναι γνήσια

και έγκυρα. Είμαι δε πλήρως ενήμερος για τις πρόνοιες του Κανονισμού 2092/91, καθώς και του περί
Βιολογικής Παραγωγής Νόμου του 2004 και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.
Ημερομηνία: ...... ....................................

Υπογραφή: ............................ ............. ............
Ονοματεπώνυμο:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
(Άρθρο 11)
Τύπος Γ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΒΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 Άδεια λειτουργίας Οργανισμού Ελέγχου και
Πιστοποίησης
(Άρθρο 11)
Χορηγείται στον/στην/στους...................... ........................................... .....................................
από ........................... ............. ............................................................................................. ..........
.........................και αρ. τηλεφώνου ......... ........................ και αρ. φαξ ............... .......................
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ με τους
ακόλουθους όρους:
1. Κατηγορία/κατηγορίες επιχειρηματιών των οποίων εγκρίνεται ο έλεγχος και η πιστοποίηση:
Παραγωγή/Παρασκευή/Εισαγωγή/Εμπορία Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής. 2. Να τηρεί όλες τις
διατάξεις του Κανονισμού 2092/91, καθώς και του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου του 2004 και των
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και να παρέχει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία πλήρη και
λεπτομερή στοιχεία, παρέχοντας πρόσβαση σε όλα τα Μητρώα που τηρεί αυτός/αυτή και οι
επιχειρηματίες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την πιστοποίηση του.
3. Η παρούσα Άδεια Λειτουργίας ισχύει μέχρι την ................................................................
(δηλαδή 12 μήνες μετά την έγκρισή της σύμφωνα με το άρθρο 11(4)(β)).
4. Αριθμός Άδειας Λειτουργίας ................................................................................. ..................
Ημερομηνία: ...................................................... Υπογραφή: ..........................................................
Όνομα και Θέση ..................... ........ .....................................................................
(Για την Εντεταλμένη Υπηρεσία).

