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Ο περί
Παραγωγής Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός
του 2004
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ
ΣΤΑ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙ∆Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
Για σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων του Κοινοτικού Κανονισµού 2092/91
του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής
γεωργικών
και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και
στα είδη διατροφής
L 198 της 22.7.1991,
όπως αυτός τροποποιήθηκε
µέχρι και τον Κανονισµό
του Συµβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2004
της 3.3.2004, σ.1).
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόµος
αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόµος
του 2004.
2.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, εκτός αν από το κείµενο
προκύπτει διαφορετική
«Γεωργικό προϊόν» περιλαµβάνει γεωργικό, φυτικό και κτηνοτροφικό
προϊόν
«∆ιευθυντής» σηµαίνει το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας του
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
«Εντεταλµένη Υπηρεσία» σηµαίνει την Υπηρεσία που ορίζεται σύµφωνα µε
το άρθρο 5·
«εξουσιοδοτηµένος λειτουργός» σηµαίνει λειτουργό της Εντεταλµένης
Υπηρεσίας ή οποιοδήποτε λειτουργό από άλλο Τµήµα ή Υπηρεσία του
Υπουργείου που ορίζεται από τον Υπουργό για τους σκοπούς του Κανονι?
σµού 2092/91, του παρόντος Νόµου και τους Κανονισµούς που εκδίδονται
δυνάµει
«Κανονισµός 2092/91» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΟΚ) 2092/91 του Συµ?
βουλίου της 24ης Ιουνίου
περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωρ?
γικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και τα
είδη διατροφής, όπως αυτός εκάστοτε
«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
«Μητρώο» σηµαίνει το µητρώο ελεγχόµενων επιχειρηµατιών που τηρείται
από την Εντεταλµένη
«Οργανισµός Ελέγχου και
σηµαίνει οργανισµό δηµόσιου
δικαίου ή ιδιωτικό οργανισµό, αρµόδιο για τη διαχείριση του συστήµατος
ελέγχου που εγκρίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κανονισµού 2092/91 ·
«Συµβούλιο» σηµαίνει το Συµβούλιο Βιολογικών Προϊόντων που
διορίζεται από τον Υπουργό µε βάση το άρθρο 3·
«τρίτη χώρα» σηµαίνει χώρα που δεν αποτελεί κράτος
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περι?
«φυτικό προϊόν» σηµαίνει το νωπό, µη µεταποιηµένο γεωργικό προϊόν
φυτικής προέλευσης και το προϊόν ανθρώπινης διατροφής που αποτελείται
κατά κύριο λόγο από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης.
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(2) Οι όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόµο έχουν την
έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στον Κανονισµό 2092/91.
3.—(1) Ο Υπουργός διορίζει Συµβούλιο, το οποίο καλείται Συµβούλιο
Προϊόντων και το οποίο αποτελείται
∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας ή σε περίπτωση που η
κενή, τον Αναπληρωτή
ως
(Η) έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών
(iii) έναν εκπρόσωπο του Τµήµατος Γεωργίας, άλλο από τον
έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
(ν) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου
έναν εκπρόσωπο µη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται µε
προστασίας του
(vii) έναν εκπρόσωπο µη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται µε
προστασίας του
(viii) έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων
(ix) έναν εκπρόσωπο των παραγωγών γεωργικών προϊόντων βιολογικής
(χ) έναν εκπρόσωπο της αγροτικής οργάνωσης «Αγροτική»·
έναν εκπρόσωπο της αγροτικής οργάνωσης «Ένωση Κυπρίων Αγρο?
τών
(xii) έναν εκπρόσωπο της αγροτικής οργάνωσης «Παναγροτική Ένωση
Κύπρου (Π.Ε.Κ.)»·
(xiii) ένα εκπρόσωπο της αγροτικής οργάνωσης «Παναγροτικός».
(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος αδυνατεί για οποιοδήποτε
λόγο να εκτελέσει τα
του για ορισµένη περίοδο, ο Υπουργός διο?
ρίζει Πρόεδρο για την εν λόγω περίοδο οποιοδήποτε από τα άλλα µέλη του
Συµβουλίου.
(3) Η
των µελών του Συµβουλίου είναι τριετής.
(4) Κάθε µέλος του Συµβουλίου, το οποίο δεν ανήκει στη δηµόσια υπηρεσία
της ∆ηµοκρατίας µπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε από τη
του κοινοποιώ?
ντας γραπτώς στον Υπουργό την
του.
(5) Σε περίπτωση που κενωθεί
µέλους του Συµβουλίου λόγω παραίτησης
ή
του µέλους αυτού, ο Υπουργός διορίζει νέο µέλος για το υπόλοιπο
της
του Συµβουλίου.
(6) Ο Υπουργός δύναται ανά πάσα στιγµή να αντικαταστήσει µέλος του
Συµβουλίου το οποίο ανήκει στη δηµόσια υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας.
νέο
µέλος διορίζεται για το υπόλοιπο της
του µέλους που αντικαθιστά.
(7)(α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου και απαρτία σε
οποιαδήποτε συνεδρίαση αποτελούν, ο πρόεδρος και έξι τουλάχιστο µέλη του
Συµβουλίου.
(β) Η δυνατότητα του Συµβουλίου να συνέρχεται νόµιµα δεν επηρεάζεται από
τυχόν χηρεία
µέλους του Συµβουλίου.
(8) Οι αποφάσεις του Συµβουλίου λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία, σε περί?
πτωση δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.
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(9)
µέλη του Συµβουλίου, τα οποία δεν είναι µέλη της δηµόσιας υπηρε?
σίας, µπορεί να καταβάλλεται αποζηµίωση, το
της οποίας καθορίζεται από
τον Υπουργό και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµικών.
(10) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, το
ρυθµίζει
τη διαδικασία λειτουργίας του.
4.
Συµβούλιο έχει τις πιο κάτω αρµοδιότητες:
(α)
τον Υπουργό και γνωµοδοτεί σε
που αφορούν
προϊόντα βιολογικής
(β) γνωµοδοτεί επί
που σχετίζονται µε την ανάπτυξη του τοµέα
των προϊόντων βιολογικής παραγωγής εν γένει, και ειδικότερα τις δια?
δικασίες και τους όρους παραγωγής και προώθησης τέτοιων προϊό?
ντων σε συνεργασία µε την Εντεταλµένη Υπηρεσία,
(γ) συµβουλεύει τον Υπουργό για τη χρησιµότητα συµµετοχής εµπειρο?
γνωµόνων στο Συµβούλιο·
(δ) µεριµνά για συνεργασία και αλληλοενηµέρωση µε συναρµόδιες υπηρε?
σίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, Οργανώσεις Παραγωγών, Οργανισµούς
Ελέγχου και Πιστοποίησης και κάθε ενδιαφερόµενο για τα προϊόντα
βιολογικής
(ε) υποβάλλει στην Εντεταλµένη Υπηρεσία εισηγήσεις για τη χορήγηση και
ανανέωση άδειας λειτουργίας των Οργανισµών Ελέγχου και Πιστο?
ποίησης.
5.—(1)
Τµήµα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος ορίζεται ως Εντεταλµένη Υπηρεσία για τους σκοπούς του Κανο?
νισµού 2092/91, του παρόντος Νόµου, των Κανονισµών και διαταγµάτων που
εκδίδονται δυνάµει αυτού.
(2) Η Εντεταλµένη Υπηρεσία έχει την ευθύνη της παρακολούθησης του συστή?
µατος πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής παραγωγής που εγκαθιδρύεται µε
βάση τον Κανονισµό
(3) Ειδικότερα, η Εντεταλµένη
(α) Αξιολογεί τις αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουργίας των Οργανισµών
Ελέγχου και Πιστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο
του παρόντος
(β) χορηγεί και ανανεώνει άδειες λειτουργίας των Οργανισµών Ελέγχου
και Πιστοποίησης λαµβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του Συµβουλίου
σύµφωνα µε την παράγραφο (ε) του άρθρου 4 του παρόντος Νόµου και
ελέγχει τη µετέπειτα λειτουργία
(γ) ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο (6) του
άρθρου 9 του Κανονισµού 2092/91 που αφορούν τη λειτουργία των
Οργανισµών Ελέγχου και
(δ) ελέγχει την εµπορία ως προϊόντων βιολογικής παραγωγής των προϊό?
ντων τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες, σύµφωνα µε το άρθρο
του Κανονισµού 2092/91 και τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνά?
µει του παρόντος Νόµου,
(ε) ελέγχει τις υποχρεώσεις του επιχειρηµατία που προκύπτουν από τις
διατάξεις του άρθρου 8 του Κανονισµού 2092/91 και του άρθρου 6 του
παρόντος
(στ) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 14 του παρό?
ντος Νόµου, σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών

Συµβουλίου.
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(ζ) τηρεί και ενηµερώνει το Μητρώο, σύµφωνα µε τις πληροφορίες και τα
στοιχεία που λαµβάνει δυνάµει του άρθρου 8 και της παραγράφου 8
του άρθρου 9 του Κανονισµού
·
(η) εξετάζει καταγγελίες για παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισµού
2092/91 καθώς και του παρόντος Νόµου, που υποβάλλονται από το
κοινό και ακολούθως λαµβάνει τα κατάλληλα
(θ) εκπροσωπεί την ∆ηµοκρατία σε διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανι?
σµούς, και Όργανα της
Ένωσης αρµόδια για
βιο?
λογικής παραγωγής.
Υποχρεώσεις
6. Κάθε επιχειρηµατίας οφείλει, επιπρόσθετα από τις υποχρεώσεις οι οποίες
επιχειρηµατιών.
επιβάλλονται σ' αυτόν µε βάση το άρθρο 8 του Κανονισµού 2092/91, να τηρεί
λογιστικά βιβλία για όλες τις εισροές που χρησιµοποιεί κατά την παραγωγική
διαδικασία (όπως είδος, ποσότητες, προέλευση, τρόπος χρήσης), καθώς επίσης
και για τις πωλήσεις γεωργικών προϊόντων που πραγµατοποιεί (είδος, ποσότη?
τες, προορισµός) και τυχόν αποθέµατα.
Απαγόρευση
7. Για λόγους προστασίας του όρου «βιολογικό», που αναφέρεται σε συγκε?
κριµένη
µέθοδο παραγωγής ή παρασκευής γεωργικών προϊόντων και ειδών δια?
ενδείξεων που
τροφής βιολογικής παραγωγής καθώς και για λόγους προστασίας των καταναλω?
«φορούν το
βιολογικό
τών, απαγορεύεται η χρήση για σκοπούς σήµανσης ή διαφήµισης των όρων
τρόπο
«οργανικό», «οικολογικό» ή άλλων συναφών όρων, ή
τους, δυνάµε?
παραγωγής.
νων να προκαλέσουν σύγχυση, µε άλλα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής.
Σήµ«νοη
8.—(1) Στη σήµανση, που πρέπει να φέρουν όλα τα γεωργικά προϊόντα βιολο?
προϊόντων
γικής παραγωγής που παράγονται, εισάγονται, εµπορεύονται ή µεταποιούνται
βιολογικής
παραγωγής.
στη ∆ηµοκρατία σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 10 του Κανονισµού 2092/91, και
χωρίς επηρεασµό άλλων σχετικών διατάξεων στην κείµενη νοµοθεσία, πρέπει να
(α)

όνοµα και ο κωδικός αριθµός του Οργανισµού Ελέγχου και Πιστο?
ποίησης στον οποίο υπόκειται ο
(β) η σύσταση, ο κατάλογος των συστατικών γεωργικής και µη γεωργικής
προέλευσης και ο τρόπος παρασκευής όσον αφορά τα γεωργικά µετα?
ποιηµένα
και
(γ) (0
προϊόντα που βρίσκονται σε πλήρες βιολογικό στάδιο,
δηλαδή αυτά που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στο
άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 3 και το σηµείο 1 του Παραρτήµατος Ι
του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/91, η φράση «προϊόν βιολογικής
παραγωγής» ή «προϊόν βιολογικής γεωργίας»·
για τα προϊόντα της καλλιέργειας της γης που βρίσκονται σε µετα?
βατικό στάδιο προς τη βιολογική γεωργία, δηλαδή όσα πληρούν τις
προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 5, παράγραφος 5 του Κανονι?
σµού (ΕΟΚ) 2092/91, η φράση «προϊόν σε µεταβατικό στάδιο προς τη
βιολογική γεωργία», µε τις λέξεις «προς τη βιολογική γεωργία» να µην
είναι εµφανέστερες από τις λέξεις «προϊόν σε µεταβατικό στάδιο».
(2) Η σήµανση των γεωργικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής που παρά?
γονται, εµπορεύονται ή µεταποιούνται στη ∆ηµοκρατία σύµφωνα µε τα άρθρα 5
και 10 του Κανονισµού 2092/91 δύναται να περιλαµβάνει εθνικό λογότυπο, όπως
αυτός καθορίζεται από την αρµόδια αρχή µε διάταγµα.
Ελέγχου.

9.—(1)
σύστηµα ελέγχου που καθορίζεται στο άρθρο 9 του Κανονισµού
2092/91, διαχειρίζονται οι Οργανισµοί Ελέγχου και Πιστοποίησης που εγκρίνο?
νται µε βάση τον παρόντα Νόµο.
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(2) Η Εντεταλµένη Υπηρεσία χορηγεί σε κάθε εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγ?
χου και Πιστοποίησης, κωδικό αριθµό, ο οποίος δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(3) Ο έλεγχος των προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κανο?
νισµού
από τους Οργανισµούς Ελέγχου και Πιστοποίησης γίνεται στα
στάδια της παραγωγής, µεταποίησης, συσκευασίας και εµπορίας και χορηγείται
σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Ο Υπουργός µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας υιοθετεί µέτρα που αφορούν τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των
µέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου, των απαιτήσεων
του άρθρου 10 του παρόντος Νόµου και των κυρώσεων που επιβάλλει το άρθρο
14 του παρόντος Νόµου.
(5) Κάθε επιχειρηµατίας, ο
(α) Τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Κανονισµό 2092/91
και από τον παρόντα Νόµο, και
(β) πληρώνει την εισφορά για κάλυψη εξόδων του Οργανισµού Ελέγχου
και Πιστοποίησης, µε βάση το µεταξύ τους συµβόλαιο·
έχει πρόσβαση στο σύστηµα ελέγχου.
10.—(1) Οι Οργανισµοί Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής
παραγωγής µπορεί να είναι
(α) Οργανισµοί ∆ηµόσιου ∆ικαίου εγκεκριµένοι από την Εντεταλµένη
Υπηρεσία κατά τη διαδικασία του εδαφίου (2):
Νοείται ότι οι Οργανισµοί που αναφέρονται στην παράγραφο (α),
παρέχουν τα στοιχεία που απαιτούνται µε βάση το εδάφιο (2), όπου
αυτό είναι πρακτικά εφικτό, ή
(β) ιδιωτικοί Οργανισµοί εγκεκριµένοι από την Εντεταλµένη Υπηρεσία,
κατά τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις του εδαφίου (2):
Νοείται ότι, Κυπριακοί ιδιωτικοί οργανισµοί πρέπει να είναι εγγε?
γραµµένες εταιρείες στην ∆ηµοκρατία.
(2) Οργανισµοί Ελέγχου και Πιστοποίησης προκειµένου να τύχουν έγκρι?
σης για τη διενέργεια ελέγχων και την πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής
παραγωγής υποβάλλουν αίτηση, στην Εντεταλµένη Υπηρεσία στη µορφή που
φαίνεται στο Παράρτηµα Ι (Τύπος Α), η οποία συνοδεύεται µε έγγραφα που
περιέχουν εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α)
και (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κανονισµού 2092/91, και τα ακό?
λουθα στοιχεία:
(i) Την έδρα του
το ιστορικό των εργασιών του µέχρι την ηµέρα υποβολής της αίτησης,
από το οποίο αποδεικνύεται η πείρα του σε
ελέγχου και πιστο?
ποίησης προϊόντων βιολογικής παραγωγής, η αξιοπιστία, η αντικειµε?
νικότητα και η ανεξαρτησία του
το βιογραφικό σηµείωµα των ελεγκτών και των µελών της τεχνικής
επιτροπής του Οργανισµού, η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις για πιστο?
ποίηση, προκειµένου να αξιολογηθεί η πείρα, η ανεξαρτησία και η
επάρκεια των πιο πάνω προσώπων
την εργαστηριακή υποδοµή του ή γνωστοποίηση των συνεργαζοµένων
µε αυτόν εργαστηρίων
(ν) το καταστατικό και το οργανόγραµµα λειτουργίας

Οργανισµοί
Ελέγχου και
Πιστοποίησης.

Παράρτηµα Ι.
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II.
Έκδοση και
ανανέωση
Αδειας
λειτουργίας του
Οργανισµού
Ελέγχου και
Πιστοποίησης.

Παράρτηµα

∆ιορισµός και
εξουσίες
εξουσιο?
δοτηµένου
λειτουργού.

του 1996
του 2000
2000
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το σήµα και την ετικέτα που τίθενται επί της συσκευασίας των προϊό?
ντων βιολογικής παραγωγής και ειδών διατροφής µετά την πιστο?
ποίηση,
(vii) αποδεικτικά συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(3) Η αίτηση του Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης για ανανέωση της
άδειας λειτουργίας του υποβάλλεται στην Εντεταλµένη Υπηρεσία, στη µορφή
που φαίνεται στο Παράρτηµα II (Τύπος Β).
11.—(1) Η Εντεταλµένη Υπηρεσία εκδίδει ή ανανεώνει τις άδειες λειτουργίας
των Οργανισµών Ελέγχου και Πιστοποίησης, και σε περίπτωση ιδιωτικού οργα?
νισµού χρεώνεται τέλος που ορίζεται σε διάταγµα που εκδίδεται δυνάµει του
άρθρου 16 του παρόντος Νόµου.
(2) Η Εντεταλµένη Υπηρεσία πριν αποφασίσει την έκδοση ή ανανέωση της
άδειας λειτουργίας του Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης πρέπει να λαµ?
βάνει υπόψη την εισήγηση του Συµβουλίου σύµφωνα µε την παράγραφο (β) του
εδαφίου (3) του άρθρου 5, του παρόντος Νόµου.
(3) Η Εντεταλµένη Υπηρεσία εκδίδει την άδεια λειτουργίας σε περίπτωση που
ικανοποιηθεί ότι ο Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης πληροί τις προϋποθέ?
σεις που
ο Κανονισµός 2092/91 και ο παρών Νόµος, αφού εξετάσει και τα
έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο
(4)(α) Σε περίπτωση που η Εντεταλµένη Υπηρεσία δεν εγκρίνει την έκδοση
ή την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του Οργανισµού Ελέγχου
και Πιστοποίησης, ο Οργανισµός µπορεί να υποβάλλει γραπτή
ένσταση στον Υπουργό εντός τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση
της σχετικής απόφασης.
(β) Σε περίπτωση που η Εντεταλµένη Υπηρεσία εγκρίνει την έκδοση ή
την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του Οργανισµού Ελέγχου και
Πιστοποίησης γίνεται σχετική δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας.
(5)(α) Η άδεια λειτουργίας του Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης παρα?
χωρείται στη µορφή που φαίνεται στο Παράρτηµα III (Τύπος Γ).
(β) Εκτός εάν ανακληθεί σύµφωνα µε την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του
άρθρου 14, η άδεια λειτουργίας του Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης
παραµένει σε ισχύ για δώδεκα µήνες, από την ηµέρα έκδοσης ή της ανανέωσης της.
12.—(1) Ο Υπουργός µπορεί να ορίζει εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς για
εφαρµογή του Κανονισµού 2092/91, καθώς και του παρόντος Νόµου
και των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού.
(2) Κάθε εξουσιοδοτηµένος λειτουργός
(α) Να εισέλθει σε οποιαδήποτε µονάδα βιολογικής παραγωγής ή κατ'
ισχυρισµό βιολογικής παραγωγής ή επιχείρηση, στην οποία παράγεται,
παρασκευάζεται, συντηρείται, συσκευάζεται, αποθηκεύεται ή πωλείται
οποιοδήποτε προϊόν βιολογικής παραγωγής και να εξετάσει τα προϊό?
ντα, να λάβει δείγµατα προς εξέταση µε την καταβολή εύλογου τιµήµα?
τος, και να εξετάσει οτιδήποτε έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι χρησι?
µοποιείται ή µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά την εν λόγω παραγωγή,
παρασκευή, συντήρηση, συσκευασία, αποθήκευση ή πώληση. Η δειγµα?
τοληψία γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών που εκδί?
δονται δυνάµει του άρθρου 29 των περί Τροφίµων (Έλεγχος και
Πώληση) Νόµων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2004 και του άρθρου 30 των
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περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότη?
τας, Προµήθειας και Χρήσεως) Νόµων του 1993 έως (Αρ. 2) του 2004·

(β) να εξετάσει οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία που
σχετίζονται µε δραστηριότητες που ρυθµίζονται από τον παρόντα
Νόµο ή τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού ή τον Κανο?
νισµό 2092/91 τα οποία βρίσκονται σε οποιαδήποτε µονάδα βιολογικής
παραγωγής ή επιχείρηση, που
στην παράγραφο (α) και για
τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες ή
καταχωρήσεις σε σχέση µε οποιαδήποτε προϊόντα στα οποία εφαρµό?
ζεται ο Κανονισµός
καθώς και ο παρών Νόµος ή οι Κανονι?
σµοί που εκδίδονται δυνάµει αυτού και να πάρει αντίγραφα ή αποσπά?
(γ) να κατακρατεί ή να δεσµεύει για όσο χρόνο είναι αναγκαίο, οποιοδή?
ποτε αντικείµενο ή προϊόν αναφορικά µε το οποίο ή σε σχέση µε το
οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί οποιαδήποτε
διάταξη του Κανονισµού 2092/91 καθώς και του παρόντος Νόµου ή
των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού και να διατάξει να
παραµείνει ή να µεταφερθεί το εν λόγω προϊόν σε οποιοδήποτε µέρος
υποδείξει:
Νοείται ότι σε περίπτωση κατακράτησης ή δέσµευσης βιβλίων, εγγρά?
φων ή ηλεκτρονικών αρχείων, ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός υποχρε?
ούται να δίδει αντίγραφα αυτών στον επιχειρηµατία όταν αυτός το
ζητήσει.
(3) Ο επιχειρηµατίας ή υπεύθυνος οποιασδήποτε επιχείρησης ή µονάδας βιο?
λογικής παραγωγής ή κατ' ισχυρισµό µονάδα βιολογικής παραγωγής, στην οποία
εισέρχεται ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός ασκώντας τις εξουσίες που του παρέ?
χονται σύµφωνα µε το εδάφιο (2), υποχρεούται να παρέχει στον εξουσιοδοτη?
µένο λειτουργό οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκόλυνση την οποία εύλογα απαι?
τεί.
(4) Οποιοσδήποτε δεν ικανοποιείται από την απόφαση του
λειτουργού για κατακράτηση ή δέσµευση προϊόντος ή αντικειµένου δυνάµει
της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2), µπορεί να προσφύγει εγγράφως στο ∆ιευ?
θυντή, ο οποίος εξετάζει την προσφυγή εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος,
λαµβανοµένου υπόψη και του είδους του προϊόντος που κατακρατείται και, εν
πάση περιπτώσει, εντός διαστήµατος που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ηµέρες,
αποφασίζει και κοινοποιεί εγγράφως την
του στον προσφεύγοντα.
(5) Πρόσωπο που εσκεµµένα παρεµποδίζει ή παρακωλύει εξουσιοδοτηµένο
λειτουργό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του µε βάσει τον παρόντα Νόµο,
είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή προ?
στίµου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες σε περίπτωση πρώτου αδικήµατος ή
σε περίπτωση δεύτερου ή µεταγενέστερου αδικήµατος σε ποινή προστίµου που

του 2001
2001
του 2001
2002
του 2002
του 2003
2003
2003
του 2004
του 2004.
του 1993
του 2001
του 2002
του 2004
του 2004.
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∆ιοικητικές
κυρώσεις.

Εξουσία
έκδοσης
κανονισµών.
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δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει
τους έξι µήνες ή και στις δύο ποινές µαζί.
13.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις µε βάση
τα άρθρα 5, 6, 6α, την παράγραφο 2 του άρθρου 7 και τα άρθρα 8, 9, 10 και
του Κανονισµού 2092/91, καθώς και τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος Νόµου ή
µε βάση τους Κανονισµούς ή διατάγµατα που εκδίδονται µε βάση αυτόν, παρα?
λείπει να συµµορφωθεί µε οποιεσδήποτε διατάξεις των πιο πάνω αναφερθέντων
νοµοθετηµάτων που εκδίδονται, είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση κατα?
δίκης του υπόκειται σε ποινή προστίµου που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες
λίρες σε περίπτωση πρώτου αδικήµατος ή σε περίπτωση δεύτερου ή µεταγενέστε?
ρου αδικήµατος σε ποινή προστίµου που δεν υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες λίρες
ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και στις δύο αυτές
ποινές µαζί.
(2) Η Εντεταλµένη Υπηρεσία υποχρεούται να δηµοσιεύει στον ηµερήσιο τύπο
τα στοιχεία των επιχειρηµατιών που έχουν καταδικαστεί µε βάση το εδάφιο (1)
του παρόντος άρθρου.
14.—(1) Η Εντεταλµένη Υπηρεσία κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγ?
γελτα, εξετάζει παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισµού 2092/91 καθώς και
του παρόντος Νόµου καθώς και των Κανονισµών και διαταγµάτων που εκδίδο?
νται δυνάµει αυτού.
(2) Όταν κατά τη διερεύνηση που διεξάγεται δυνάµει του εδαφίου (1), διαπι?
στωθεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του Κανονισµού 2092/91 ή του παρό?
ντος Νόµου, η Εντεταλµένη Υπηρεσία έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω
ενέργειες:
(α) Να διατάζει τον παραβάτη όπως µέσα σε τακτή προθεσµία τερµατίσει
την παράβαση και αποφύγει
της στο µέλλον
(β) να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο µέχρι χίλιες λίρες ανάλογα µε τη
φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της
ή
(γ) να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του Οργανισµού Ελέγχου και
Πιστοποίησης, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
του ή
διαπιστώνεται παράβαση των όρων λειτουργίας του όπως ορίζονται
στον Κανονισµό 2092/91, καθώς και στον παρόντα Νόµο ή τους Κανο?
νισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού.
(3) Οι προβλεπόµενες στο εδάφιο (2) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται στον
παραβάτη µε αιτιολογηµένη απόφαση της Εντεταλµένης Υπηρεσίας που βεβαιώ?
νει την παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόµενο παρα?
βάτη ή
του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς.
(4) Η απόφαση της Εντεταλµένης Υπηρεσίας υπόκειται σε ιεραρχική προ?
σφυγή ενώπιον του Υπουργού, η οποία καταχωρείται εντός τριάντα ηµερών από
την κοινοποίηση της απόφασης.
15.—(1)
Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισµούς για την
καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού 2092/91 καθώς και του
παρόντος Νόµου και για τον καθορισµό ή τη ρύθµιση οποιουδήποτε
το
οποίο, µε βάση τον Κανονισµό 2092/91 ή τον παρόντα Νόµο, χρειάζεται να
καθοριστεί ή να ρυθµιστεί.
(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), µε
τους εν λόγω κανονισµούς µπορεί να
(α) Η σήµανση ή διαφήµιση προϊόντων βιολογικής
(β) οι κανόνες παραγωγής, τα επιτρεπόµενα προϊόντα και παρασκευά?
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για τη
και φυτοπροστασία των φυτών, τα εδαφοβελτιω?
οι µέθοδοι καταπολέµησης των εχθρών και ασθενειών και ο τρό?
πος και τα υλικά συσκευασίας
βιολογικής
(γ) οι τρόποι και οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης της παραγω?
γής, µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων βιολογικής
(δ) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για εισαγωγές από τρίτες χώρες
προϊόντων βιολογικής
(ε) οι περιορισµοί και τα µέτρα εφαρµογής για τυχόν παρεκκλίσεις που
αφορούν κτηνιατρικά φάρµακα για χρήση στη βιολογική
(στ) τα µέτρα εφαρµογής βάσει των επιστηµονικών δεδοµένων ή της τεχνι?
κής προόδου σχετικά µε την απαγόρευση της χρήσης γενετικά τροπο?
ποιηµένων οργανισµών και παραγώγων γενετικά τροποποιηµένων
οργανισµών στα προϊόντα βιολογικής παραγωγής.
16.—(1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγµατα για τον καθορισµό
τελών για την έκδοση και την ανανέωση άδειας λειτουργίας των Οργανισµών
Ελέγχου και Πιστοποίησης.
(2) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγµατα για τεχνικά
που χρή?
ζουν ρύθµισης µε βάση τον παρόντα Νόµο και τον Κανονισµό 2092/91.
17. Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόµος του 2001 και οι δυνάµει αυτού
εκδοθέντες Κανονισµοί παύουν να ισχύουν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος Νόµου.
18.—(1) Οι διατάξεις του άρθρου 17, δεν επηρεάζουν διοικητικές πράξεις ή
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί δυνάµει του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόµου
του 2001 ή των δυνάµει αυτού εκδοθέντων Κανονισµών:
(α) Από τον Υπουργό σε σχέση µε τους εξουσιοδοτηµένους
ή
(β) από την Εντεταλµένη Υπηρεσία σχετικά µε την αναγνώριση Οργανι?
σµών Ελέγχου και
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 17, το Συµβούλιο που έχει
διοριστεί δυνάµει του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόµου του 2001, εξακο?
λουθεί να ασκεί τα
του, για το υπόλοιπο της
του, ως εάν
είχε διοριστεί µε βάση τον παρόντα Νόµο.

∆ιαταγµάτων.

Κατάργηση.
του 2001.

Μεταβατικές
διατάξεις.

