
Αρ. 4336, 31.5.2012 

61(Ι)/2012 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

63(Ι) του 1998 

173 (Ι) του 2002 

173(Ι) του 2007. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Σπόρων Νόμους 

του 1998 έως 2007 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται μαζί 

ως οι περί Σπόρων Νόμοι του 1998 έως 2012. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού 

του: 

  

 «“συμβατική σπορομερίδα αραβοσίτου” σημαίνει την σπορομερίδα 

αραβοσίτου, η οποία έχει παραχθεί από σπόρους, οι οποίοι δεν έχουν 

υποστεί γενετική τροποποίηση·». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 8Α. 

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

άρθρο 8 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 8Α: 

  

 «Καθορισμός 

ορίου παρουσίας 

γενετικά 

8Α. Το όριο παρουσίας γενετικά τροποποιημένων 

σπόρων σε συμβατικές σπορομερίδες αραβοσίτου 

καθορίζεται στο μηδέν τοις εκατό (0%).».    
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τροποποιημένων 

σπόρων σε 

συμβατικές 

σπορομερίδες 

αραβοσίτου. 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων 9Α και 

9Β. 

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

άρθρο 9 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 9Α και 9Β: 

  

 «Σήμανση 

συμβατικών 

σπορομερίδων 

αραβοσίτου. 

 

9Α. Τηρουμένων των διατάξεων – 

 

   

 Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι):  

27.9.2002 

15.4.2005 

10.2.2006 

9.3.2007 

22.10.2010. 

(α) των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών, 

    

 Επίσημη (β) των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών, και 
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Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι):  

27.9.2002 

30.4.2004 

15.4.2005 

10.2.2006 

21.12.2007 

24.4.2008 

6.2.2009 

12.3.2010 

22.10.2010 

31.3.2011 

23.3.2012. 

    

 147(Ι) του 2003 

93(Ι) του 2005 

91(Ι) του 2011. 

(γ) του περί Μέτρων Προστασίας κατά της 

Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών 

Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά 

Προϊόντα Νόμου, 

    

  κάθε συμβατική σπορομερίδα αραβόσιτου πρέπει να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικό "Certificate of non 

Biotechnology", στο οποίο αναγράφεται ότι αυτή έχει 

ελεγχθεί εργαστηριακά και δεν περιέχει γενετικά 

τροποποιημένους σπόρους.    

   

 Γνωστοποίηση 

εισαγωγής ή 

μεταφοράς 

συμβατικής 

9Β. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Μέτρων 

Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά 

Προϊόντα Νόμου, πρόσωπο, το οποίο εισάγει στη 
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σπορομερίδας 

αραβοσίτου. 

Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή μεταφέρει στη 

Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος συμβατική 

σπορομερίδα αραβοσίτου οφείλει, στο σημείο όπου 

αυτή εισέρχεται στη Δημοκρατία, να γνωστοποιήσει 

στο Τμήμα Γεωργίας την πρόθεσή του να εισάξει ή να 

μεταφέρει την εν λόγω σπορομερίδα.». 

  

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων 11Α, 

11Β, 11Γ, 11Δ 

και 11Ε. 

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

άρθρο 11 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 11Α, 11Β, 11Γ, 11Δ και 

11Ε: 

  

 «Διαδικασία 

ελέγχου 

συμβατικών 

σπορομερίδων 

αραβοσίτου. 

11Α.-(1) Στην περίπτωση μεταφοράς στη Δημοκρατία 

από άλλο κράτος μέλος συμβατικής σπορομερίδας 

αραβοσίτου, οι επιθεωρητές τη δεσμεύουν και 

διενεργούν δειγματοληψία σε αυτήν, για σκοπούς 

εργαστηριακού ελέγχου, αμέσως μετά την άφιξή της 

στον τόπο τελικού προορισμού της. 

   

     (2) Στην περίπτωση εισαγωγής από τρίτη χώρα 

συμβατικής σπορομερίδας αραβοσίτου, η δέσμευση 

και η δειγματοληψία αυτής για σκοπούς 

εργαστηριακού ελέγχου, διενεργείται είτε στο σημείο 

όπου αυτή εισέρχεται στη Δημοκρατία κατά τη 

διάρκεια των διαδικασιών εκτελωνισμού της είτε στον 

τόπο τελικού προορισμού της. 
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 Δειγματοληψία 

από συμβατική 

σπορομερίδα 

αραβοσίτου. 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

19.12.2003. 

11Β. Η δειγματοληψία από συμβατική σπορομερίδα 

αραβοσίτου διενεργείται με βάση τους περί Σπόρων 

(Δειγματοληψία) Κανονισμούς. 

   

 Εργαστηριακός  

έλεγχος 

συμβατικής 

σπορομερίδας 

αραβοσίτου. 

11Γ. Ο εργαστηριακός έλεγχος δείγματος από 

συμβατική σπορομερίδα αραβοσίτου για ανίχνευση 

τυχόν παρουσίας γενετικά τροποποιημένων σπόρων 

διενεργείται στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών ή, σε 

περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, σε οποιοδήποτε 

εργαστήριο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας 

που ασχολείται με τέτοιου είδους αναλύσεις. 

   

 Δέσμευση και 

αποδέσμευση 

συμβατικής 

σπορομερίδας 

αραβοσίτου. 

11Δ.-(1) Οι συμβατικές σπορομερίδες αραβοσίτου 

παραμένουν δεσμευμένες στο σημείο εισόδου ή στα 

υποστατικά του προσώπου το οποίο τις εισήγαγε στη 

Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή τις μετέφερε στη 

Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος, μέχρι την 

ολοκλήρωση των εργαστηριακών ελέγχων για τυχόν 

παρουσία γενετικά τροποποιημένων σπόρων. 

   

       (2) Οι συμβατικές σπορομερίδες αραβοσίτου 

αποδεσμεύονται μόνο εάν, μετά την ολοκλήρωση 

των εργαστηριακών ελέγχων, αποδειχθεί ότι οι εν 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4336, 31/5/2012 61(I)/2012



6 

 

λόγω σπορομερίδες τηρούν το όριο που καθορίζεται 

στο άρθρο 8Α. 

   

 Κατάσχεση 

συμβατικής 

σπορομερίδας 

αραβοσίτου. 

11Ε.-(1) Σε περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση 

των εργαστηριακών ελέγχων, αποδειχθεί ότι 

συμβατική σπορομερίδα αραβοσίτου περιέχει 

γενετικά τροποποιημένους σπόρους πέραν του ορίου 

που καθορίζεται στο άρθρο 8Α, ολόκληρη η εν λόγω 

σπορομερίδα, σε συνεννόηση με το πρόσωπο, το 

οποίο την εισήγαγε στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα 

ή τη μετέφερε στη Δημοκρατία από άλλο κράτος 

μέλος, κατάσχεται και - 

   

  (α) αποστέλλεται πίσω στη χώρα προέλευσης ή σε 

άλλη χώρα, ή 

    

  (β) όπου αυτό είναι δυνατό, τυγχάνει 

επεξεργασίας, στην παρουσία του προσώπου, 

το οποίο την εισήγαγε στη Δημοκρατία από 

τρίτη χώρα ή τη μετέφερε στη Δημοκρατία από 

άλλο κράτος μέλος, για να καταστραφεί η 

βλαστική  ικανότητα των σπόρων και η 

περαιτέρω χρήση τους,  ή 

    

  (γ) τυγχάνει επεξεργασίας για καταστροφή της 

βλαστικής ικανότητας των σπόρων και διάθεση 

τους ως ζωοτροφή, νοουμένου ότι – 

    

   (i) η  γενετική τροποποίηση που έχει 

ανιχνευτεί κατά τους εργαστηριακούς 
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ελέγχους είναι εγκεκριμένη για 

ζωοτροφή· και 

     

   (ii) υπάρχουν στοιχεία ότι οι σπόροι δεν 

έχουν τύχει οποιασδήποτε χημικής 

επεξεργασίας· και 

     

  

 

 

13(Ι) του 1993 

34(Ι) του 2001 

53(Ι) του 2002 

19(Ι) του 2004 

125(Ι) του 2004 

33(Ι) του 2006 

30(Ι) του 2007. 

 (iii) έχει προηγηθεί επιθεώρηση και έγκριση 

από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή του 

Τμήματος Γεωργίας για την εφαρμογή 

του περί Ζωοτροφών και Προσθετικών 

των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, 

Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμου.   

     

       (2) Τα έξοδα που προκύπτουν από τις ενέργειες 

που περιγράφονται στο εδάφιο (1) βαρύνουν το 

πρόσωπο, το οποίο εισήγαγε τη συμβατική 

σπορομερίδα αραβοσίτου στη Δημοκρατία από τρίτη 

χώρα ή τη μετέφερε στη Δημοκρατία από άλλο 

κράτος μέλος.». 

 

 

Αρ. Φακ. 23.01.052.030-2011 

ΓΠ/ 
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