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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Λιπασμάτων

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με

124(Ι) του 1999

τους περί Λιπασμάτων Νόμους του 1999 και 2004 (που στο

123(Ι) του 2004.

εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Λιπασμάτων Νόμοι του1999 έως 2005.

Τροποποίηση του

2.

Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 3 του βασικού

ακολούθως:

νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων,
ονομαζόμενο σε συντομία ΣΕΛ, αποτελούμενο από επτά
μέλη ως ακολούθως:
(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος ή το Διευθυντή του Τμήματος
Γεωργίας ως εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο.
(β) Το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή εκπρόσωπό του.
(γ) Ένα Γεωργικό Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας ή
οποιοδήποτε άλλο Λειτουργό με προσόντα στη Θρέψη
των Φυτών που ορίζει ο Υπουργός.
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(δ) Το Γεωργικό Λειτουργό τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου
Χημικών Αναλύσεων του Τμήματος Γεωργίας ή οποιοδήποτε
προσοντούχο πρόσωπο ορίζει ο Υπουργός.
(ε) Το Λειτουργό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ο
οποίος είναι υπεύθυνος σε θέματα Θρέψης Φυτών ή
οποιοδήποτε άλλο προσοντούχο πρόσωπο ορίζει ο
Υπουργός.
(στ) Ένα δημόσιο υπάλληλο που διορίζεται από τον
Υπουργό ονομαστικά ή εκ του αξιώματός του, με την
υπόδειξη του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού. και
(ε) Έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων
που ορίζει Υπουργός.».
(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (5) αυτού της λέξης
«Γεωργικός» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «Διευθυντής ή ο
αρχαιότερος τη τάξη». και
(γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (6) αυτού της λέξης
«πέντε» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «τρία».

/ΜΓ
(23.01.006.2005)
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