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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :
Συνοπτικός

1.

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί

63(I) του 1998
173(I) του 2002.

Ο

παρών

Νόμος

θα

αναφέρεται

ως

ο

περί

Σπόρων

Σπόρων Νόμους του 1998 και 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται ως
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Σπόρων Νόμοι του 1998 έως 2007.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

του άρθρου 2

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και του

του βασικού
νόμου.

ορισμού του:

« “Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας
του

Υπουργείου

Γεωργίας,

Φυσικών

Πόρων

και

Περιβάλλοντος.».
Αντικατάσταση

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου

του άρθρου 5Α

5Α αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο:

του βασικού
νόμου.

«Τεχνική

5Α. Ιδρύεται πενταμελής Τεχνική Επιτροπή Σπόρων και

Επιτροπή

Πολλαπλασιαστικού Υλικού, η οποία αποτελείται από το

Σπόρων και
Πολλαπλα-

Διευθυντή ή αντιπρόσωπό του ως πρόεδρο και τέσσερις

σιαστικού

λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων

Υλικού.

και Περιβάλλοντος, οι οποίοι έχουν ειδικές γνώσεις στους
τομείς της λαχανοκομίας, της αγρονομίας ή της βελτίωσης
φυτών, η οποία συμβουλεύει τον Υπουργό σχετικά με την
κατάρτιση του εθνικού καταλόγου ποικιλιών.».
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Τροποποίηση

4. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

του άρθρου 12

αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου:

του βασικού
νόμου.

«(6)(α) Κάθε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον
Υπουργό μπορεί να προβαίνει σε δέσμευση ή
κατάσχεση σπορομερίδων στις περιπτώσεις που τα
αποτελέσματα

των

ελέγχων

παρεκκλίνουν

καθοιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε διάταξη του
παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών.
(β)

Η καταστροφή οποιασδήποτε ποσότητας σπόρων
γίνεται στην παρουσία εξουσιοδοτημένου λειτουργού
του

Τμήματος

Γεωργίας

και

του

ιδιοκτήτη

ή

αντιπροσώπου του και όλα τα έξοδα επιβαρύνουν τον
εν λόγω ιδιοκτήτη.».
Προσθήκη νέων

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

άρθρων.

άρθρο 13 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων:
«Επιβολή

13Α.-(1) O Διευθυντής έχει αρμοδιότητα να εξετάζει,

διοικητικών

κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, κατά

κυρώσεων και
προστίμων.

πόσον πρόσωπο, αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου
του, ή άλλου εκπροσώπου του παραβαίνει ή παραλείπει
να συμμορφωθεί με απαγορευτικές ή επιτακτικές
διατάξεις

του

παρόντος

Νόμου

ή

οποιωνδήποτε

Κανονισμών, διαταγμάτων ή γραπτών ειδοποιήσεων
που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(2) ΄Οταν κατά τη διερεύνηση που διεξάγεται δυνάμει
του εδαφίου (1) διαπιστωθεί παράβαση οποιασδήποτε
διάταξης που αναφέρεται στο πιο πάνω εδάφιο, ο
Διευθυντής έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω
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ενέργειες, είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά, ανάλογα με τη
φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης:
(α) Να διατάξει ή να συστήσει στον παραβάτη όπως
μέσα

σε

τακτή

προθεσμία

τερματίσει

την

παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο
μέλλον ή, σε περίπτωση που η παράβαση
τερματίσθηκε

πριν

από

την

έκδοση

της

απόφασης του Διευθυντή, να βεβαιώσει με
απόφασή του την παράβαση, και/ή
(β) να δεσμεύσει τους σπόρους, για όσο χρόνο κρίνει
αναγκαίο, αναφορικά με τους οποίους ή σε σχέση
με τους οποίους έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι
δεν

πληρούν

οποιαδήποτε

πρόνοια

του

παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών και να
διατάξει όπως αυτοί παραμείνουν ή μεταφερθούν
σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει, και/ή
(γ) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι εκατό λίρες
ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια
της παράβασης, και/ή
(δ) να αποφασίσει ότι σε περίπτωση συνέχισης της
παράβασης θα οφείλεται διοικητικό πρόστιμο
μέχρι πενήντα λίρες για κάθε μέρα συνέχισης της
παράβασης ανάλογα με τη βαρύτητά της.
(3) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) διοικητικές
κυρώσεις και πρόστιμα, επιβάλλονται στον παραβάτη
με αιτιολογημένη γραπτή απόφαση του Διευθυντή, η
οποία βεβαιώνει την παράβαση.
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Ιεραρχική

13Β.-(1)

προσφυγή.

προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 13Α, το επηρεαζόμενο

Στην

περίπτωση

επιβολής

διοικητικού

πρόσωπο, μπορεί, εντός είκοσι μία ημερών, να ασκήσει
ιεραρχική προσφυγή κατά της απόφασης του Διευθυντή
στον Υπουργό.
(2) Ο Υπουργός εξετάζει αμέσως κάθε προσφυγή
που ασκείται με βάση το εδάφιο (1), και αν σε
οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση κρίνει ότι είναι
αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει το επηρεαζόμενο πρόσωπο
ή δίνει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς
περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η
προσφυγή.

Ο

Υπουργός

αποφασίζει

για

κάθε

προσφυγή το ταχύτερο δυνατό και κοινοποιεί αμέσως
την απόφασή του στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.
(3)

Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μια από τις

ακόλουθες αποφάσεις:
(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·
(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·
(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·
(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε
αντικατάσταση της προσβληθείσας.
(4) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής
διοικητικού προστίμου, το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του
άρθρου 13Α, ο Υπουργός προβαίνει στις δέουσες
ενέργειες για τη λήψη δικαστικών μέτρων με σκοπό την
είσπραξη του οφειλομένου ποσού ως αστικού χρέους
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οφειλόμενου προς τη Δημοκρατία.».

ΕΜΧ

