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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας των

τίτλος.

Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών
Προϊόντων και Τροφίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα

139(Ι) του 2006.

διαβάζεται μαζί με τον περί της Προστασίας των Ονομασιών
Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και
Τροφίμων Νόμο του 2006 (ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως «ο
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί της Προστασίας των Ονομασιών
Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και
Τροφίμων Νόμοι του 2006 και 2007.

Προσθήκη του

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

νέου άρθρου 4Α

το άρθρο 4 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

στο βασικό νόμο.

«Παραχώρηση

4Α.-(1)

αρμοδιοτήτων από

γραπτώς στο Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή

την Αρμόδια Αρχή.

Ο Υπουργός δύναται να μεταβιβάζει

σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που υπηρετεί στο
εν λόγω Τμήμα την άσκηση οποιασδήποτε
εξουσίας

και

την

εκτέλεση

οποιουδήποτε

καθήκοντος που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι
δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν,
αντίστοιχα, στην Αρμόδια Αρχή:
Νοείται

ότι,

σε

περίπτωση

τέτοιας

μεταβίβασης, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να
ασκεί τη μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το
μεταβιβαζόμενο

καθήκον,

από

και

κατά

τη
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διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.
(2) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση
εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει του
εδαφίου (1) έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία
και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν
οδηγίες του Υπουργού.
(3) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί
και να ανακαλεί τη μεταβίβαση που έγινε δυνάμει
του εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση προς το
Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή το πρόσωπο
στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.
(4) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος
άρθρου,

δύο

ή

περισσότερα

πρόσωπα

ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το
ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν
λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως
ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή να εκτελεί το
καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον
ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το
επιτρέπει και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του
τελευταίου.
(5) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος
άρθρου, πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί
καθήκον που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή
στους εκδιδόμενους δυνάμει αυτού κανονισμούς,
ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού
κανονισμοί

εφαρμόζονται

ωσάν

να

είχαν

χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκών
αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν
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λόγω καθήκον στο εκτελών αυτό πρόσωπο.».

Τροποποίηση

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με

του άρθρου 11

την αντικατάσταση σ’ αυτό των λέξεων «από την Αρμόδια Αρχή»

του βασικού
νόμου.

(δεύτερη γραμμή) με τη φράση «με κανονισμούς που εκδίδονται
δυνάμει του άρθρου 37 του παρόντος Νόμου».

Τροποποίηση

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με

του άρθρου 24

την προσθήκη πριν από τη λέξη «χορηγείται» (πρώτη γραμμή) της

του βασικού
νόμου.

λέξης «χρήσης» και, μετά από τη λέξη «χορηγείται» (πρώτη
γραμμή), της φράσης «για περίοδο πέντε ετών».

Τροποποίηση

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 37 του βασικού νόμου τροποποιείται

του άρθρου 37

ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α) Με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο (vii)
της

παραγράφου

(β)

αυτού,

των

ακόλουθων

νέων

υποπαραγράφων:
«(viii) την έγκριση χρήσης μιας ΠΟΠ ή ΠΓΕ και την
ανανέωση τέτοιας έγκρισης χρήσης·
(ix)

την παραχώρηση κωδικού αριθμού από το φορέα
ελέγχου·

(x)

τη διενέργεια επιθεώρησης.»· και

(β)

με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της

παραγράφου (στ) αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη
αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(ζ) τα έντυπα και τις διαδικασίες για την υποβολή
των αιτήσεων και των ενστάσεων, για τη διενέργεια
ελέγχων, την ετοιμασία εκθέσεων και για την έκδοση
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αποφάσεων
Νόμο.».

Αρ. Φακ.: 23.01.048.100.2007
ΤΚ/ΝΑ

που

προβλέπονται

στον

παρόντα

