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Αριθμός 190 
Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδό

θηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμψωνα με το άρθρο 14 των περί των περί Σπόρων 
Νόμων του 1998 έως 2002, αψού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρί
θηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εψημερίδα της Δημοκρατίας, με βάση το 

εδάψιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανο
νισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροπο
ποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1998 ΚΑΙ 2002 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14 
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπα'ίκής Κοινότητας με 

τίτλο-

«Οδηγία 2003/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, που 
τροποποιεί, όσον αφορά τις κοινοτικές συγ~ριτικές δοκιμές, τις οδηγίες 
66/401/ΕΟΚ περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, 

66/402/ΕΟΚ περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά, 68/193/ΕΟΚ 

περί εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου, 92/33/ΕΟΚ 
για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, 

εκτός των σπόρων προς σπορά, 92/34/ΕΟΚ για την εμπορία του 

πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτιί)ν και οπωροφόρων 
δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, 98/56/ΕΚ για την 

εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών, 2002/54/ΕΚ 
περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, 2002/55/ΕΚ περί εμπορίας 
σπόρων προς σπορά κηπευτικών, 2002/56/ΕΚ περί εμπορίας σπόρων 

γεωμήλων προς φύτευση και 2002/57/ΕΚ περί εμπορίας των σπόρων προς 
σπορά των Ελαιούχων και Κλωστικών Φυτών» (ΕΕ L 165 της 03.07.2003, 
σ.23), 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' 
αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 63(Ι) του 1998 

τους ακόλουθους Κανονισμούς. 173(1) του 2002. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Σπόρων Σ,υνοπτικός 

(Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 και θα διαβάζονται μαζί τιτλος. 
με τους περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμούς του 2002 και 2004 (που στο Επίσημη 
εξής θα αναφέρονται ως οι βασικοί κανονισμοί) και οι βασικοί κανονισμοί Eφη~ερίδα, 

'Κ ' θ ' ζ' , Σ' Παραρτημα 
και οι παροντες ανονισμοι α αναφερονται μα ι ως οι περι πορων Τρίτο (Ι): 

(Λαχανικά) Κανονισμοί του 2002 έως 2005. 27.9.2002 
30.4.2004. 

2. Ο Κανονισμός 29 των βασικών κανονισμών διαγράφεται και Αντικα-
αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό: τάσταση του 
«Κοινοτικές 

συγκριτικές 

δοκιμές. 

Κανονισμού 29 
29.-(1) Το Τμήμα Γεωργίας είναι η αρμόδια αρχή της των βασικών 

Δημοκρατίας για να συμμετέχει στη διενέργεια των Κοινοτικών κανονισμών. 
συγκριτικών δοκιμών. 

(2) Οι Κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές και αναλύσεις επί 

δειγμάτων διεξάγονται εντός της Κοινότητας για το μετ έλεγχο 
δειγμάτων σπόρων προς σπορά των λαχανικών που τίθενται σε 
εμπορία σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του 

Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς 
σπορά κηπευτικών, ανεξαρτήτως του υποχρεωτικού ή 



Κ.Δ.Π. 190/2005 1682 

προαιρετικού χαρακτήρα τους και λαμβάνονται στη διάρκεια της 

δειγματοληψίας. Οι συγκριτικές δοκιμές και αναλύσεις επί 
δειγμάτων δύνανται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

- Σπόρους προς σπορά που συλλέγονται σε τρίτες χώρες, 

- σπόρους προς σπορά κατάλληλους για βιολογική καλλιέργεια, 

- σπόρους προς σπορά που διατίθενται προς εμπορία σε 
σχέση με την επιτόπια διατήρηση και την αειφόρο χρήση 

των φυτικών γενετικών πόρων. 

(3) Οι εν λόγω συγκριτικές δοκιμές και αναλύσεις επί 
δειγμάτων χρησιμοποιούνται για την εναρμόνιση των τεχνικών 
μεθόδων πιστοποίησης και για τον έλεγχο της τήρησης των όρων 

που πρέπει να πληρούν οι σπόροι προς σπορά.». 


