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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟ
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
με τίτλο -

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.:
L 262,
6.10.2009,
σ.40.

«Οδηγία 2009/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ για τη
διάθεση βιοκτόνων στην αγορά όσον αφορά την παράταση ορισμένων
προθεσμιών»,

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιοκτόνων (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Βιοκτόνων Νόμους του 2004 και
2009 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Βιοκτόνων Νόμοι του 2004
έως 2010.

72(Ι) του 2004
62(Ι) του 2009
116(Ι) του 2009.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Τροποποίηση
του άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την προσθήκη σ’ αυτό, του
ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.:
L.262,
6.10.2009,
σ. 40.

«Οδηγία 2009/107/ΕΚ» σημαίνει την Κοινοτική Οδηγία με τίτλο «Οδηγία
2009/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ για τη
διάθεση βιοκτόνων στην αγορά όσον αφορά την παράταση ορισμένων
προθεσμιών·».

Τροποποίηση
του άρθρου 24
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου
(γ) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (i):
«(i) μέχρι τη 14η Μαΐου 2004, προκειμένου για πληροφορίες που
υποβάλλονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν
οι πληροφορίες αυτές προστατεύονται ήδη, δυνάμει
οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου, οπότε στην περίπτωση
αυτή, οι πληροφορίες συνεχίζουν να προστατεύονται μέχρι τη
λήξη του τυχόν εναπομείναντος διαστήματος της περιόδου
προστασίας των δεδομένων που προβλέπεται από οποιοδήποτε
άλλο νόμο, μέχρι τη 14η Μαΐου 2014 κατ’ ανώτατο όριο, ή, κατά
περίπτωση, όχι πέραν της ημερομηνίας μέχρι την οποία η
μεταβατική περίοδος ορίζεται με σχετική απόφαση. Εάν μια
απόφαση να περιληφθεί δραστική ουσία στο Παράρτημα Ι ή ΙΑ
της Οδηγίας 2009/107/ΕΚ ορίζει μεταγενέστερη ημερομηνία από
την 14η Μαΐου 2014, η παρέκκλιση αυτή συνεχίζει να
εφαρμόζεται για τα προϊόντα που περιλαμβάνουν την εν λόγω
δραστική ουσία μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην
απόφαση·».

(β)

με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (γ)
του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (i):
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«(i) μέχρι τη 14η Μαΐου 2014, προκειμένου για πληροφορίες που
υποβάλλονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν
οι πληροφορίες αυτές προστατεύονται ήδη, δυνάμει
οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου, οπότε στην περίπτωση
αυτή, οι πληροφορίες συνεχίζουν να προστατεύονται μέχρι τη
λήξη του τυχόν εναπομείναντος διαστήματος της περιόδου
προστασίας των δεδομένων που προβλέπεται από οποιοδήποτε
άλλο νόμο, μέχρι τη 14η Μαΐου 2014 κατ’ ανώτατο όριο, ή κατά
περίπτωση, όχι πέραν της ημερομηνίας μέχρι την οποία η
μεταβατική περίοδος ορίζεται με σχετική απόφαση. Εάν μια
απόφαση να περιληφθεί δραστική ουσία στο Παράρτημα Ι ή ΙΑ
της Οδηγίας 2009/107/ΕΚ ορίζει μεταγενέστερη ημερομηνία από
την 14η Μαΐου 2014, η παρέκκλιση αυτή συνεχίζει να
εφαρμόζεται για τα προϊόντα που περιλαμβάνουν την εν λόγω
δραστική ουσία μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην
απόφαση·».
Τροποποίηση 4. 4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
του άρθρου 42
του βασικού
νόμου.
(α)
Mε την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη
φράση «Διαθέτει στην αγορά της Δημοκρατίας» (πρώτη γραμμή)
των ακόλουθων νέων λέξεων «, χρησιμοποιεί, ή/και κατέχει»· και
(β)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού, με την
ακόλουθη νέα παράγραφο (β):
«(β) ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με
τον παρόντα Νόμο ή με κανονισμούς, ή διατάγματα που
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή»

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με τη
προσθήκη νέου
άρθρου 46.

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 45
αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 46:

«Δραστικές
ουσίες στο
στάδιο της
αξιολόγησης.

Αρ. Φακ.:23.01.051.107-2010
ΓΠ/ΕΜΧ

46. Βιοκτόνα προϊόντα τα οποία περιέχουν δραστικές ουσίες,
οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και μέχρι τον καθορισμό τους ως βασικές
ουσίες, με διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει του
άρθρου 5, υποχρεούνται:
(α)

Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, και

(β)

να εγγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου ή/και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η
Αρμόδια Αρχή.».

