Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4019, 29/7/2005

107(I)/2005

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2004
--------------Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Πατατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με

59 του 1964

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορίας Κυπριακών

τους περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμους του 1964 έως (Αρ.

83 του 1968

2) του 2004 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο

132 του 1987

βασικός Νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί

106(Ι) του 1995

Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμοι του 1964 μέχρι 2005.

32(Ι) του 2000
141(Ι) του 2004
142(Ι) του 2004.
Τροποποίηση

2.

του άρθρου 26

νέο άρθρο 26:

του

βασικού

Το άρθρο 26 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο

νόμου.
«Γενικά

26.-(1) Το Συμβούλιο:

καθήκοντα του
Συμβουλίου.

(α) Έχει καθήκον όπως για την εμπορική περίοδο
2005-2006 που λήγει την 31η Αυγούστου 2006,
εξασφαλίζει 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
προβαίνει σε κάθε ενέργεια και λαμβάνει όλα τα
αναγκαία προς το σκοπό αυτό, μέτρα, για την
προαγωγή των συμφερόντων των παραγωγών
πατατών μέσω των πιο πάνω σκοπών·
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(β) δύναται να παρέχει υπηρεσίες σε φυσικά ή
νομικά πρόσωπα που απασχολούνται με την
παραγωγή,

εξαγωγή

ή

εμπορία

πατατών,

αναφορικά με εργασίες συσκευασίας·
(γ) έχει αρμοδιότητα να εκτελεί εργασίες που
δύνανται να του ανατεθούν από το Τμήμα
Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων

και

Οργανισμό

64(Ι) του 2003

Περιβάλλοντος
Αγροτικών

και

από

Πληρωμών,

τον
ως

176(Ι) του 2003

αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί

180(Ι) του 2003.

Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμων του
2003.
(2)

Για την υλοποίηση των παραγράφων (α) και

(β) του εδαφίου (1), το Συμβούλιο εκδίδει σχετικές
ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στον ημερήσιο
τύπο, με τις οποίες ενημερώνει παραγωγούς και
φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να
συνεργαστούν

μαζί

του,

για

τους

όρους

της

συνεργασίας και το κόστος χρέωσης των υπηρεσιών
που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του
εδαφίου (1).».
Τροποποίηση

3.

του άρθρου 27

του εδαφίου (2) αυτού.

του βασικού
νόμου.

ΕΗ/ΜΑΤ
Αρ. Φακ.: 23.01.119.2005

Το άρθρο 27 του βασικού νόμου, τροποποιείται με τη διαγραφή

