Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 71(Ι)/2021
Αρ. 4833, 26.4.2021
Ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 71(Ι) του 2021
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011
Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε:
L 309,
24.11.2009,
σ. 1.

Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου
2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των
οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
141(Ι) του 2011.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Νόμο του 2011 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «o βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμοι του 2011
και 2021.

Τροποποίηση
του άρθρου 15
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β)
του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «για σκοπούς δοκιμής, μέτρησης, εξέτασης ή ελέγχου που θα
διενεργήσει μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του» (έκτη έως όγδοη γραμμή) με τη φράση «ή να
απαγορεύει, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο, τη συγκομιδή γεωργικής παραγωγής με
σκοπό τη διάθεσή της στην αγορά».

Τροποποίηση
του άρθρου 19
του βασικού
νόμου.

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) αυτού με την ακόλουθη παράγραφο:
«(ε)

να επιβάλει ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης,
διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), εξαιρουμένων των
παραβάσεων που αφορούν εισαγωγή, διακίνηση, παρασκευή προς διάθεση
στην αγορά, διάθεση στην αγορά ή διαφήμιση στη Δημοκρατία, οποιουδήποτε
φυτοπροστατευτικού προϊόντος για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί η
προβλεπόμενη στο άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 άδεια,
όπου η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να επιβάλλει ανάλογα με τη φύση, τη
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο μέχρι τριάντα
χιλιάδες ευρώ (€30.000).»· και

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη παράγραφο (ε) αυτού, των ακόλουθων νέων
παραγράφων:
«(στ) να απαγορεύει, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο, τη συγκομιδή
γεωργικής παραγωγής με σκοπό τη διάθεσή της στην αγορά ή/και να διατάξει
την καταστροφή της και στις περιπτώσεις αυτές οποιαδήποτε έξοδα βαρύνουν
αποκλειστικά τον παραγωγό χωρίς να καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση
σε αυτόν·
(ζ)

να δημοσιοποιεί την απόφασή της με την οποία επιβλήθηκε διοικητικό
πρόστιμο ή διοικητική κύρωση για παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόμου
ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, αμέσως μετά την κοινοποίηση της
απόφασης στο πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο ή η
διοικητική κύρωση και, σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής, μετά
την έκδοση σχετικής απόφασης επί της προσφυγής, στη δημοσίευση δε αυτή
αναφέρεται το είδος και η φύση της παράβασης, καθώς και το ονοματεπώνυμο
ή η επωνυμία του προσώπου στο οποίο επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο ή
η διοικητική κύρωση.».

Τροποποίηση
του άρθρου 20
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «είκοσι χιλιάδες ευρώ
(€20.000)» (προτελευταία γραμμή), με την φράση «σαράντα χιλιάδες ευρώ
(€40.000)». και

(β)

με τη διαγραφή, στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού, του σημείου της τελείας και την
προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «ή να διατάξει την καταστροφή τους με έξοδα
του καταδικασθέντος προσώπου ή να τύχουν οποιασδήποτε άλλης μεταχείρισης
κατά την κρίση του δικαστηρίου.».

