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Ο περί Βιοκηόνων Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής
Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος.
Αξηζκφο 34(Ι) ηνπ 2014
Ο ΠΔΡΙ ΒΙΟΚΣΟΝΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014
Πξννίκην.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
Δ.Δ.: L 167,
27.6.2012,
ζ.1.

Γηα ζθνπνχο, κεηαμχ άιισλ, κεξηθήο εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν
«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 528/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο
Μαΐνπ 2012 ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ρξήζε βηνθηφλσλ»,

Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
πλνπηηθφο
ηίηινο.

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Βηνθηφλσλ Νφκνο ηνπ 2014.

Δξκελεία.

2.-(1) ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα «αξηζκφο άδεηαο» ζεκαίλεη ηνλ αξηζκφ πνπ παξαρσξεί ε Αξκφδηα Αξρή ζε θάζε έλα (1) βηνθηφλν,
.
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ

141(Ι) ηνπ 2011.

«Αξκφδηα Αξρή» ζεκαίλεη ην πκβνχιην Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ θαη Βηνθηφλσλ πνπ
θαζηδξχεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ Νφκνπ,
.
φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη
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«Αξρηεπηζεσξεηήο»
.
άξζξνπ 14

ζεκαίλεη

πξφζσπν

πνπ

δηνξίδεηαη

σο

Αξρηεπηζεσξεηήο, δπλάκεη ηνπ

«Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ
.
Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο
«Δπηζεσξεηήο» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη σο Δπηζεσξεηήο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14

.

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 528/2012» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν
«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 528/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο
Μαΐνπ 2012, ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ρξήζε βηνθηφλσλ», φπσο απηή εθάζηνηε
.
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη
«Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 22·
«θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

.

«ππεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά» ζεκαίλεη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν
.
γηα ηε δηάζεζε βηνθηφλνπ ζηε Γεκνθξαηία
«Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο.
(2) Οπνηνζδήπνηε φξνο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ παξφληα Νφκν θαη δελ νξίδεηαη εηδηθά ζε
απηφλ, έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ν Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 528/2012.
θνπφο ηνπ
παξφληνο
Νφκνπ.

Πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ
παξφληνο
Νφκνπ.
Μεηαβίβαζε
εμνπζηψλ.

3. θνπφο ηνπ παξφληνο Νφκνπ είλαη(α)

ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 528/2012, θαη

(β)

ε ζέζπηζε γεληθψλ δηαηάμεσλ θαη θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ (i)

ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο ζε βηνθηφλα,

(ii)

ηελ εκπνξία θαη δηάζεζε βηνθηφλσλ ζην ρξήζηε,

(iii)

ηνπο επίζεκνπο ειέγρνπο ηεο δηάζεζεο ησλ βηνθηφλσλ ζηελ αγνξά θαη ηεο
ρξήζεο απηψλ,

(iv)

ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν
παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.

4. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ εθαξκφδνληαη ζε βηνθηφλα θαη θαηεξγαζκέλα αληηθείκελα,
φπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 528/2012.

5.-(1) Η Αξκφδηα Αξρή δχλαηαη, ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδεη, λα
εμνπζηνδνηεί γξαπηψο, νπνηνλδήπνηε δεκφζην ιεηηνπξγφ, νπνηνδήπνηε ηκήκα ή νπνηαδήπνηε
ππεξεζία Τπνπξγείνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, αθνχ πξψηα εμαζθαιίζεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ελ ιφγσ
δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ, ηκήκαηνο ή ππεξεζίαο, λα αζθεί εθ κέξνπο ηεο νπνηαδήπνηε εμνπζία αζθείηαη
απφ απηή βάζεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ εθδηδνκέλσλ δπλάκεη απηνχ Καλνληζκψλ ή
Γηαηαγκάησλ, είηε νιηθψο είηε σο πξνο κέξνο απηήο:
Ννείηαη φηη, ζηελ πην πάλσ εμνπζηνδφηεζε θαζνξίδεηαη ξεηά ε ζπγθεθξηκέλε εμνπζία, ε νπνία
αλαηίζεηαη ζε δεκφζην ιεηηνπξγφ, ηκήκα ή ππεξεζία θαη ε έθηαζε απηήο, θαζψο θαη ε έλαξμε θαη ε
ιήμε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, εληφο ηεο νπνίαο απηή ζα αζθείηαη:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ν ελ ιφγσ δεκφζηνο ιεηηνπξγφο, ην ελ ιφγσ ηκήκα ή ε ελ ιφγσ ππεξεζία,
ηεξεί ηηο ελ γέλεη αξρέο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηεο Αξκφδηαο
Αξρήο, φπσο θαη ηηο επί ηνχησ νδεγίεο απηήο.
(2) ε πεξίπησζε πνπ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δεκφζηνο ιεηηνπξγφο ή
ηκήκα ή ππεξεζία αζθεί εμνπζία ή εθηειεί θαζήθνλ, πνπ ν παξψλ Νφκνο ή νη εθδηδφκελνη δπλάκεη
απηνχ Καλνληζκνί ρνξεγνχλ ή αλαζέηνπλ, αληίζηνηρα, ζε άιιν δεκφζην ιεηηνπξγφ, ηκήκα ή
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ππεξεζία, ν παξψλ Νφκνο θαη νη εθδηδφκελνη δπλάκεη απηνχ Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη σο εάλ λα
είραλ ρνξεγήζεη ξεηά ηελ ελ ιφγσ εμνπζία ή ην θαζήθνλ ζην δεκφζην ιεηηνπξγφ, ζην ηκήκα ή ζηελ
ππεξεζία πνπ αζθεί ηελ εμνπζία απηή.
(3) Η Αξκφδηα Αξρή δχλαηαη, νπνηεδήπνηε ην θξίλεη ζθφπηκν, ππφ ηηο πεξηζηάζεηο, λα ηξνπνπνηεί
ή λα αλαθαιεί απφθαζή ηεο γηα εθρψξεζε εμνπζηψλ ή αξκνδηνηήησλ ηεο, ε νπνία ιήθζεθε κε βάζε
ην εδάθην (1).
Παξαιαβή
αηηήζεσλ θαη
δηελέξγεηα
ειέγρσλ.

Γηάζεζε ζηελ
αγνξά θαη ρξήζε
βηνθηφλνπ.

6. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Αξκφδηαο Αξρήο πεξηιακβάλνπλ-

(α)

ηελ παξαιαβή, ηελ επηθχξσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε αηηήζεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ
ππνβάιινληαη, ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ·

(β)

ηε ρνξήγεζε αδεηψλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ

(γ)

ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο Νφκνπ ή θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ·

(δ)

ηελ ηήξεζε κεηξψνπ βηνθηφλσλ, ζην νπνίν θαηαρσξίδεη ηα βηνθηφλα πνπ έρνπλ άδεηα θαη
κεηξψνπ κε φιεο ηηο αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο βηνθηφλσλ, ζε κνξθή πνπ ήζειε
θαζνξίζεη, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο·

(ε)

ηελ παξαιαβή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ, εηδηθφηεξα, ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ ή
ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ ηδίσο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία, απφ ηνπο
εηζαγσγείο θαη ηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο πνπ δηαζέηνπλ βηνθηφλα ζηελ αγνξά, θαη΄
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 528/2012.

.

7.-(1) Βηνθηφλν δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 528/2012, κφλν εάλ έρεη ρνξεγεζεί άδεηα απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή ή άδεηα ηεο
Έλσζεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 42 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 528/2012.
(2) Καηά παξέθθιηζε απφ ην εδάθην (1), θαη ζηα πιαίζηα ηήξεζεο ησλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 528/2012, ε Αξκφδηα
Αξρή θαζνξίδεη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο γηα δηάζεζε ζηελ
αγνξά, ε νπνία ηζρχεη γηα πέληε (5) έηε θαη ε νπνία δχλαηαη λα αλαλεψλεηαη δηαδνρηθά αλά πέληε (5)
έηε.

Τπνβνιή
αίηεζεο θαη
πξνυπνζέζεηο
ρνξήγεζεο
άδεηαο.

8. Πξφζσπν ην νπνίν ελδηαθέξεηαη λα ηνπ ρνξεγεζεί άδεηα δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ,
ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ Αξκφδηα αξρή, ζην έληππν πνπ θαζνξίδεηαη απφ απηή δπλάκεη ηνπ άξζξνπ
11, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ θάθειν, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη ηηο κειέηεο,
φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή θαη ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.

Έθδνζε άδεηαο.

9. Η Αξκφδηα Αξρή, αθνχ ιάβεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 8 ζηνηρεία θαη ηα αμηνινγήζεη
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα πνπ πξνλννχληαη ζηνλ παξφληα Νφκν θαη
ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 528/2012, εθδίδεη άδεηα ζε έληππν πνπ θαζνξίδεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ
11 θαη παξαρσξεί, γηα θάζε βηνθηφλν, αξηζκφ άδεηαο ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε θαη θνηλνπνηεί ηελ
απφθαζή ηεο απηή, καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο, ζηνλ αηηεηή.

Δπζχλε ηνπ
θαηφρνπ άδεηαο.

10.-(1) Ο θάηνρνο άδεηαο θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ ππνβάιιεη πξνο ηελ Αξκφδηα Αξρή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο άδεηαο, θαζψο θαη ηελ επζχλε
ζπκκφξθσζεο ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ βηνθηφλνπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη
απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ.
(2) Αλ ν θάηνρνο άδεηαο δελ δηακέλεη ζηε Γεκνθξαηία, ηελ πην πάλσ αλαθεξφκελε ζην εδάθην (1)
επζχλε θέξεη ν ππεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηνλ θάηνρν άδεηαο
ζηελ αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο.

Έληππα
Αηηήζεσλ θαη
άιισλ
εγγξάθσλ.

11. Η Αξκφδηα Αξρή εγθξίλεη, κε απφθαζή ηεο, ηα έληππα γηα ππνβνιή αηηήζεσλ ή δηαρείξηζε
άιισλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ
εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ.
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Απαγνξεπηηθέο
δηαηάμεηο.

12.-(1) Απαγνξεχεηαη ε εηζαγσγή, ε δηαθίλεζε, ε απνζήθεπζε, ε θαηνρή, ε παξαζθεπή πξνο
δηάζεζε ζηελ αγνξά, ε δηάζεζε ζηελ αγνξά, ε δηαθήκηζε ή ε ρξήζε ζηε Γεκνθξαηία, νπνηνπδήπνηε
βηνθηφλνπ γηα ην νπνίν δελ έρεη ρνξεγεζεί άδεηα, ή ηνπ νπνίνπ ε άδεηα έρεη αλαθιεζεί.
(2) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά βηνθηφλνπ πνπ θέξεη εηηθέηα, ε νπνία πεξηέρεη φξνπο θαηά
παξάβαζε ησλ φξσλ ρνξήγεζεο ηεο άδεηάο ηνπ.
(3) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά νπνηνπδήπνηε βηνθηφλνπ πνπ δελ ηαμηλνκείηαη,
ζπζθεπάδεηαη θαη επηζεκαίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 528/2012.
(4) Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε βηνθηφλνπ θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ
θαζνξίδνληαη ζηελ άδεηά ηνπ θαη θαηά παξάβαζε ησλ νδεγηψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ή
άιισο πσο ζπλνδεχνπλ ηε ζπζθεπαζία ηνπ.
(5) Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη απ' νπνηνδήπνηε πξφζσπν –

Ρήηξα
δηαζθάιηζεο.

(α)

απφζπαζε, παξαπνίεζε, εμάιεηςε ή θαηαζηξνθή νιφθιεξεο ή κέξνπο νπνηαζδήπνηε
εηηθέηαο βηνθηφλνπ, ή ε αθαίξεζε ή ε πξνζζήθε νπνηαζδήπνηε νπζίαο απφ ή ζε
αδεηνδνηεκέλν βηνθηφλν θαηά ηξφπν πνπ δχλαηαη λα αλαηξέζεη ή λα θαηαζηξαηεγήζεη
ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ·

(β)

επαλαζπζθεπαζία βηνθηφλνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Αξκφδηαο Αξρήο.

13.-(1) Όηαλ ε Αξκφδηα Αξρή έρεη, βάζεη λέσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, βάζηκνπο ιφγνπο λα
ζεσξεί φηη έλα βηνθηφλν, κνινλφηη έρεη ιάβεη άδεηα ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν, ζπληζηά ζνβαξφ
άκεζν ή καθξνπξφζεζκν θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ θαη ηδίσο ησλ επάισησλ νκάδσλ,
γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ ή γηα ην πεξηβάιινλ, δχλαηαη λα ιακβάλεη θαηάιιεια πξνζσξηλά κέηξα,
φπσο λα πεξηνξίδεη ή λα απαγνξεχεη πξνζσξηλά ηε ρξήζε ή ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο απηνχ ζηε
Γεκνθξαηία.
(2) Η Αξκφδηα Αξρή ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα ινηπά θξάηε κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά θαη αηηηνινγεί ηελ απφθαζε πνπ έιαβε κε βάζε ηα λέα ζηνηρεία.

14.-(1) Ο Τπνπξγφο, κε γλσζηνπνίεζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Αξρηεπηζεσξεηήο
θαη Δπηζεσξεηέο. Γεκνθξαηίαο, νξίδεη Δπηζεσξεηέο, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ
εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ θαη δηαηαγκάησλ.
(2) Ο Τπνπξγφο, κε γλσζηνπνίεζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο, νξίδεη έλαλ εθ ησλ Δπηζεσξεηψλ πνπ νξίδνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) σο
Αξρηεπηζεσξεηή.
(3) Οη Δπηζεσξεηέο ηεινχλ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Αξρηεπηζεσξεηή, ν νπνίνο ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν νη Δπηζεσξεηέο εθηεινχλ ηα θαζήθνληα θαη αζθνχλ ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη
κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15.
(4) Κάζε Δπηζεσξεηήο εθνδηάδεηαη κε θαηάιιειε ηαπηφηεηα γηα ζθνπνχο αλαγλψξηζεο ηεο
ηδηφηεηάο ηνπ.
(5) Κακηά επζχλε δελ θαηαινγίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε Δπηζεσξεηή γηα νπνηαδήπνηε πξάμε ή
απφθαζή ηνπ, ε νπνία έγηλε ή ιήθζεθε θαιφπηζηα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο απφ απηφλ ησλ
πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ παξφληα Νφκν εμνπζηψλ, αξκνδηνηήησλ ή θαζεθφλησλ ηνπ.
Δμνπζίεο
Δπηζεσξεηή.

15.-(1) Ο Δπηζεσξεηήο έρεη εμνπζία ζε θάζε εχινγν ρξφλν (α)

λα εηζέξρεηαη, λα επηζεσξεί, λα εξεπλά θαη λα δηελεξγεί έιεγρν ζε νπνηνδήπνηε
ππνζηαηηθφ, πεξηνρή, κεηαθνξηθφ κέζν ή άιιν ρψξν, εθηφο θαηνηθία, ζην νπνίν έρεη
εχινγε αηηία λα πηζηεχεη φηη νπνηνδήπνηε βηνθηφλν ή δξαζηηθή νπζία ή αλεζπρεηηθή
νπζία ή θαηεξγαζκέλν αληηθείκελν ή λαλνυιηθφ παξαζθεπάδεηαη ή ζπζθεπάδεηαη ή
απνζεθεχεηαη ή εληνπίδεηαη ή δηαηίζεηαη ή πξφθεηηαη λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά ή
ρξεζηκνπνηείηαη ή πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη (i)

λα δηεμάγεη ή λα θξνληίδεη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ, αλαιχζεσλ θαη
κεηξήζεσλ πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ· θαη

(ii)

λα επηζεσξεί, λα εμεηάδεη θαη λα ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε
εγθαηάζηαζεο, εμνπιηζκνχ ή αληηθεηκέλνπ θαη λα πξνβαίλεη ζηηο κεηξήζεηο πνπ
θξίλεη αλαγθαίεο γηα ηε ζσζηή άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ·
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(β)

λα δίλεη νδεγίεο φπσο ην ππνζηαηηθφ, ε πεξηνρή, ην κεηαθνξηθφ κέζν ή ν ρψξνο ζηνλ
νπνίν εηζέξρεηαη ή, φπσο ε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε, ν εμνπιηζκφο ή ε νπζία κέζα
ζ' απηφ, παξακείλνπλ σο έρνπλ γηα φζν ρξφλν ζεσξεί εχινγα αλαγθαίν, γηα ζθνπνχο
δνθηκήο, κέηξεζεο, εμέηαζεο ή ειέγρνπ πνπ ζα δηελεξγήζεη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ·

(γ)

λα πξνβαίλεη, ζηα πιαίζηα ησλ ειέγρσλ πνπ θξίλεη αλαγθαίνπο, ζε θηλεκαηνγξαθήζεηο
ή θσηνγξαθήζεηο·

(δ)

λα παξαθξαηεί ή λα δεζκεχεη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, νπνηνδήπνηε αληηθείκελν
ή νπζία ή δείγκα νπζίαο θξίλεη φηη είλαη αλαγθαίν γηα ζθνπνχο δηεξεχλεζεο
αδηθήκαηνο ή γηα ζθνπνχο απφδεημεο, ζηα πιαίζηα πνηληθήο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ
.
δηθαζηεξίνπ

(ε)

λα επηζεσξεί ή λα παξαθξαηεί βηβιία, έγγξαθα ή άιια ζηνηρεία, ζε γξαπηή ή
ειεθηξνληθή κνξθή, ηα νπνία εχινγα ζεσξεί φηη πεξηέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα
ζθνπνχο δηεξεχλεζεο ή απφδεημεο, ζηα πιαίζηα πνηληθήο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ
.
δηθαζηεξίνπ

(ζη)

λα απαηηεί απφ πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ή έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο
κε ζέκαηα πνπ εμεηάδεη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, λα ηνπ
.
παξαρσξήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο

(δ)

λα αμηψλεη απφ ηνλ ππεχζπλν νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο ή δηεξγαζίαο ζρεηηθήο
κε βηνθηφλν ή δξαζηηθή νπζία ή αλεζπρεηηθή νπζία ή θαηεξγαζκέλν αληηθείκελν ή
λαλνυιηθφ, ή απφ ηνλ θάηνρν ησλ ππνζηαηηθψλ ή ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν ιακβάλεη
ρψξα ε ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα ή δηεξγαζία, ή απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ή
εξγνδνηνπκέλνπο ησλ πξνζψπσλ απηψλ φπσο-

(ε)

(i)

ηνπ παξάζρνπλ αζθαιή πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ ππνζηαηηθψλ ή
ηνπ ρψξνπ· θαη

(ii)

ζέζνπλ ζηε δηάζεζή ηνπ εχινγεο δηεπθνιχλζεηο ή κέζα γηα ηε δηελέξγεηα
δεηγκαηνιεςηψλ, επηζεσξήζεσλ ή εμεηάζεσλ πνπ θξίλεη αλαγθαίεο γηα
.
ζθνπνχο έξεπλαο

λα δεηά απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα πην θάησ πξφζσπα ηα νπνία δπλαηφ λα θαηέρνπλ ή
λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ζέκαηα πνπ εμεηάδεη κέζα ζηα
πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, φπσο ηνπ παξαρσξήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο:
(i)

Πξφζσπν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα νπνηαδήπνηε δηεξγαζία ή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε βηνθηφλν ή δξαζηηθή νπζία ή αλεζπρεηηθή νπζία ή
θαηεξγαζκέλν αληηθείκελν ή λαλνυιηθφ,

(ii)

πξφζσπν ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ρψξν ή ππνζηαηηθφ ζην νπνίν εηζέξρεηαη ν
Δπηζεσξεηήο γηα ζθνπνχο επηζεψξεζεο, έξεπλαο ή ειέγρνπ,

(iii)

πξφζσπν ην νπνίν έρεη εχινγε αηηία λα πηζηεχεη φηη έρεη απαζρνιεζεί ζην πην
πάλσ ππνζηαηηθφ ή ρψξν θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο (3) κήλεο.

(2) Γηα ζθνπνχο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ν Δπηζεσξεηήο δχλαηαη, εάλ ζεσξεί φηη είλαη
αλαγθαίν, λα ζπλνδεχεηαη είηε απφ αζηπλνκηθφ είηε απφ άιιν πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ
ίδην ή ηνλ Αξρηεπηζεσξεηή θαη ν θάηνρνο ηνπ ππνζηαηηθνχ ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ νθείιεη ζε ηέηνηα
πεξίπησζε λα επηηξέςεη ηελ είζνδν ζην ππνζηαηηθφ θαη ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ.
(3) Υσξίο λα επεξεάδνληαη νπνηεζδήπνηε άιιεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εάλ δηθαζηήο
Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ πεηζζεί κε έλνξθε δήισζε ηνπ Αξρηεπηζεσξεηή ή Δπηζεσξεηή ή
πξνζψπνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ ηνλ Αξρηεπηζεσξεηή, φηη ππάξρεη εχινγε ππνςία φηη
δηελεξγήζεθε ή δηελεξγείηαη νπνηαδήπνηε παξάλνκε ελέξγεηα αλαθνξηθά κε βηνθηφλν, δξαζηηθή
νπζία, αλεζπρεηηθή νπζία, θαηεξγαζκέλν αληηθείκελν ή λαλνυιηθφ, δχλαηαη λα εθδψζεη έληαικα γηα
έξεπλα ζε νπνηαδήπνηε κέξα θαη ψξα, ησλ ππνζηαηηθψλ ή ηνπ ρψξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ελ ιφγσ
έλνξθε δήισζε.
Γηεπθνιχλζεηο
θαηά ηνλ έιεγρν.

16. Κάζε πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα νπνηαδήπνηε δηεξγαζία ή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε
βηνθηφλν, δξαζηηθή νπζία, αλεζπρεηηθή νπζία, θαηεξγαζκέλν αληηθείκελν ή λαλνυιηθφ, παξέρεη φιεο
ηηο αλαγθαίεο δηεπθνιχλζεηο, κέζα θαη πιεξνθνξίεο ζηνλ Αξρηεπηζεσξεηή θαη ζηνπο Δπηζεσξεηέο
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
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Γεηγκαηνιεςία.

17. Γηα θάζε δεηγκαηνιεςία, ν Δπηζεσξεηήο αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο πνπ
εγθξίλεηαη απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή θαη εθδίδεη βεβαίσζε δεηγκαηνιεςίαο ζε έληππν πνπ θαζνξίδεηαη
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 11.

Αζηηθή θαη
πνηληθή επζχλε.

18. Η έθδνζε άδεηαο βηνθηφλνπ, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.
528/2012, δελ ζίγεη ηελ αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε ηνπ παξαγσγνχ θαη ηνπ ππεχζπλνπ γηα δηάζεζε
ζηελ αγνξά ή ρξήζε βηνθηφλνπ.

Δπηβνιή
δηνηθεηηθψλ
θπξψζεσλ θαη
πξνζηίκσλ.

19.-(1) Η Αξκφδηα Αξρή έρεη αξκνδηφηεηα λα εμεηάδεη, θαηφπηλ ππνβνιήο παξαπφλνπ ή
απηεπάγγειηα, νπνηαδήπνηε πηζαλή παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή
νπνησλδήπνηε Καλνληζκψλ θαη Γηαηαγκάησλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ ή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ)
αξηζ. 528/2012.
(2) ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηεξεχλεζε πνπ δηεμάγεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1), δηαπηζησζεί
παξάβαζε νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ε Αξκφδηα Αξρή έρεη εμνπζία λα πξνβαίλεη
ζηηο πην θάησ ελέξγεηεο:
(α)

Να δηαηάζζεη ή λα ζπζηήλεη ζην πξφζσπν πνπ έρεη παξαβεί νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ
παξφληνο Νφκνπ, φπσο κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία ηεξκαηίζεη ηελ παξάβαζε θαη απνθχγεη
επαλάιεςή ηεο ζην κέιινλ:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε παξάβαζε ηεξκαηίζζεθε πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο
απφθαζεο ηεο Αξκφδηαο Αξρήο, ε ηειεπηαία βεβαηψλεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ παξαβάηε·

(β)

λα δεζκεχεη βηνθηφλα, γηα φζν ρξφλν θξίλεη αλαγθαίν, αλαθνξηθά κε ηα νπνία ή ζε ζρέζε
κε ηα νπνία έρεη εχινγε αηηία λα πηζηεχεη φηη δελ ηεξείηαη νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ
παξφληνο Νφκνπ ή ησλ εθδηδφκελσλ δπλάκεη απηνχ Καλνληζκψλ ή Γηαηαγκάησλ ή ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 528/2012, θαη λα δηαηάζζεη φπσο απηά παξακείλνπλ ή
κεηαθεξζνχλ ζε κέξνο πνπ ε Αξκφδηα Αξρή ππνδεηθλχεη·

(γ)

λα δηαηάζζεη φπσο απηά είηε επαλεμαρζνχλ ζηελ ηξίηε ρψξα πξνέιεπζεο ή ζε άιιε ηξίηε
ρψξα είηε απνζηαινχλ ζην θξάηνο κέινο πξνέιεπζεο, είηε θαηαζηξαθνχλ, θαη, ζηηο
πεξηπηψζεηο απηέο, ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ βαξχλνπλ ηνλ θάηνρν ησλ θαηαζρεζέλησλ
πξντφλησλ ή ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ παξάβαζε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε:
Ννείηαη φηη ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα ιάβεη δηθαζηηθά κέηξα γηα ηελ αλάθηεζε ησλ εμφδσλ,
κε ζθνπφ ηελ είζπξαμε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ σο αζηηθφ ρξένο νθεηιφκελν ζηε
.
Γεκνθξαηία

(δ)

λα αλαθαιεί ή λα αλαζηέιιεη ρνξεγεζείζα άδεηα, ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνυπνζέζεηο
.
ρνξήγεζήο ηεο δελ πιεξνχληαη ή έπαςαλ λα ηζρχνπλ

(ε)

λα επηβάιιεη, αλάινγα κε ηε θχζε, ηε βαξχηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο, δηνηθεηηθφ
πξφζηηκν κέρξη πέληε ρηιηάδεο επξψ (€5,000).

(3) Πξνηνχ επηβάιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ή δηνηθεηηθή θχξσζε, ε Αξκφδηα Αξρή εηδνπνηεί γξαπηψο
ην επεξεαδφκελν πξφζσπν γηα ηελ πξφζεζή ηεο, ελεκεξψλνληάο ην γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο πξνηίζεηαη λα ελεξγήζεη ηνηνπηνηξφπσο, παξέρνληάο ηνπ δηθαίσκα ππνβνιήο
παξαζηάζεσλ εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο
εηδνπνίεζεο.
(4) Η Αξκφδηα Αξρή επηβάιιεη ην δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ή ηε δηνηθεηηθή θχξσζε, κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζή ηεο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζην επεξεαδφκελν πξφζσπν θαη ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη.

(α)

ε γελφκελε παξάβαζε θαη

(β)

ην δηθαίσκα ηνπ επεξεαδφκελνπ πξνζψπνπ λα πξνζθχγεη ζηνλ Τπνπξγφ, θαζψο θαη ηελ
πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο δχλαηαη λα αζθήζεη ην ελ ιφγσ δηθαίσκα.

(5) ε πεξίπησζε άξλεζεο ή παξάιεηςεο πιεξσκήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ ην νπνίν επηβιήζεθε
δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Αξκφδηα Αξρή έρεη εμνπζία λα ιάβεη δηθαζηηθά κέηξα κε ζθνπφ ηελ
είζπξαμε ηνπ νθεηινκέλνπ πνζνχ σο αζηηθνχ ρξένπο νθεηιφκελνπ ζηε Γεκνθξαηία.
Αδηθήκαηα θαη
πνηλέο.

20.-(1) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν-
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(α)

παξαβαίλεη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ
δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ ή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 528/2012, ή

(β)

παξνπζηάδεη, κε αλαιεζείο παξαζηάζεηο, βηνθηφλν ζε νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε, ή

(γ)

παξεκπνδίδεη Αξρηεπηζεσξεηή ή Δπηζεσξεηή ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ελεξγεί εθ
κέξνπο ηνπο, ή ηελ Αξκφδηα Αξρή, ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ή

(δ)

ρξεζηκνπνηεί παξάλνκα αξηζκφ άδεηαο πνπ παξαρσξήζεθε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ή ρξεζηκνπνηεί ηέηνην αξηζκφ σο εάλ απηφο λα παξαρσξήζεθε
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ή

(ε)

πσιεί ή εθζέηεη ζηελ πψιεζε ή πξφθεηηαη λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά, βηνθηφλν ην νπνίν
θαηφπηλ δεηγκαηνιεςίαο θαη ειέγρνπ ηεο πνηφηεηάο ηνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη δε ζπλάδεη
κε ηε ζχλζεζή ηνπ, φπσο απηή έρεη δεισζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή θαηά
ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, ή

(ζη)

απνθξχπηεη, θαηαζηξέθεη ή παξαπνηεί νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή άιια δεδνκέλα, ή

(δ)

αξλείηαη ή παξαιείπεη λα ηεξήζεη νπνηνδήπνηε φξν ζηηο άδεηαο ε νπνία ρνξεγήζεθε
κε βάζε ηνλ παξφληα Νφκν ή Καλνληζκνχο ή Γηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη
απηνχ, ή κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 528/2012, ή

(ε)

ζθφπηκα παξεκπνδίδεη ή παξαπιαλεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν Δπηζεσξεηή θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη κε βάζε ηνλ
παξφληα Νφκν, ή

(ζ)

παξεκπνδίδεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ ζπλνδεχεη ηνλ Δπηζεσξεηή, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 15, λα εηζέιζεη ζε ππνζηαηηθφ ή λα παξάζρεη βνήζεηα ζηνλ Δπηζεσξεηή, ή

(η)

αξλείηαη λα παξάζρεη ζηνλ Δπηζεσξεηή ή ζε πξφζσπν πνπ ηνλ ζπλνδεχεη, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 15, αζθαιή πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ ππνζηαηηθψλ, ή

(ηα)

αξλείηαη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε νδεγία ή αμίσζε ηνπ Δπηζεσξεηή,

είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηα δχν (2) ρξφληα ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ζηηο είθνζη ρηιηάδεο επξψ
(€20,000), ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο.
(2) Σν εθδηθάδνλ Γηθαζηήξην δχλαηαη, επηπξνζζέησο νπνηαζδήπνηε πνηλήο επηβιήζεθε δπλάκεη
ηνπ εδαθίνπ (1), λα δηαηάμεη ηε δήκεπζε ή ηελ απαγφξεπζε πψιεζεο βηνθηφλσλ ή θαηεξγαζκέλσλ
αληηθεηκέλσλ αλαθνξηθά κε ηα νπνία δηαπξάρζεθε ην αδίθεκα.
Ιεξαξρηθή
πξνζθπγή.

21.-(1) Πξφζσπν ην νπνίν έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ δχλαηαη –
(α)

ζε πεξίπησζε απφξξηςεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9, ή

(β)

ζε πεξίπησζε επηβνιήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ ή δηνηθεηηθήο θχξσζεο δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 19,

λα πξνζβάιεη ηελ ελ ιφγσ πξάμε ή απφθαζε εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ζε απηφ ηεο απφθαζεο, κε γξαπηή θαη αηηηνινγεκέλε πξνζθπγή ζηνλ Τπνπξγφ.
(2) Ο Τπνπξγφο πξνρσξεί ζε εμέηαζε ηεο πξνζθπγήο δπλάκελνο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα αθνχζεη
ηνλ πξνζθεχγνληα ή λα δψζεη ζε απηφλ ηελ επθαηξία λα ππνζηεξίμεη γξαπηψο πεξαηηέξσ ηνπο
ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη απηή θαη εθδίδεη θαη δηαβηβάδεη γξαπηψο ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ
πξνζθεχγνληα:
Ννείηαη φηη, ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε ιεηηνπξγφ ή ζε επηηξνπή απφ ιεηηνπξγνχο ηνπ
Τπνπξγείνπ ηνπ, ηελ εμέηαζε νξηζκέλσλ ζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ε πξνζθπγή θαη ηελ ππνβνιή
ζε απηφλ ηνπ πνξίζκαηνο ηεο εμέηαζεο απηήο πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζήο ηνπ γηα ηελ
πξνζθπγή.
(3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), ν Τπνπξγφο έρεη εμνπζία λα εθδψζεη κηα απφ ηηο
αθφινπζεο απνθάζεηο:
(α)

Να επηθπξψζεη ηελ πξνζβιεζείζα απφθαζε·
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Δμνπζία
έθδνζεο
Καλνληζκψλ.

(β)

λα αθπξψζεη ηελ πξνζβιεζείζα απφθαζε·

(γ)

λα ηξνπνπνηήζεη ηελ πξνζβιεζείζα απφθαζε·

(δ)

λα πξνβεί ζε έθδνζε λέαο απφθαζεο, ζε αληηθαηάζηαζε ηεο πξνζβιεζείζαο.

22.-(1) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην έρεη εμνπζία λα εθδίδεη Καλνληζκνχο γηα ηνλ θαζνξηζκφ
νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ην νπνίν ρξήδεη ή είλαη δεθηηθφ θαζνξηζκνχ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο Νφκνπ, θαζψο θαη γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 528/2012.
(2) Υσξίο λα επεξεάδεηαη ε γεληθφηεηα ηνπ εδαθίνπ (1), Καλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ
παξφληνο άξζξνπ δχλαληαη λα ξπζκίδνπλ ή λα θαζνξίδνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηα αθφινπζα ζέκαηα:
(α)

Σνλ θαζνξηζκφ ηειψλ γηα ηελ εμέηαζε νπνηαζδήπνηε αίηεζεο πνπ ππνβάιιεηαη κε βάζε ηνλ
παξφληα Νφκν·

(β)

ηνλ θαζνξηζκφ ηειψλ γηα ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε άδεηαο πνπ ρνξεγείηαη ή θαηαρψξηζεο
πνπ δηελεξγείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ·

(γ)

ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ βηνθηφλσλ, ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο
ρξήζεο βηνθηφλσλ ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε θαη
εθαξκνγή αξρψλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο επηβιαβψλ νξγαληζκψλ φζνλ αθνξά ηε
ρξήζε βηνθηφλσλ·

(δ)

ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο θαη δηεμαγσγήο δνθηκψλ, αλαιχζεσλ θαη
κεηξήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν·

(ε)

ηηο απαηηήζεηο δεδνκέλσλ γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαηεξγαζκέλσλ αληηθεηκέλσλ·

(ζη)

ηα πξνζφληα, ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πξνζψπσλ πνπ δηαζέηνπλ βηνθηφλα ζηελ
αγνξά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηβνιήο ππνρξέσζεο γηα εγγξαθή ηνπο θαη ηεο
παξαρψξεζεο άδεηαο πσιεηή βηνθηφλσλ, θαζψο θαη ηεο επηβνιήο ζρεηηθνχ ηέινπο· θαη

(δ)

ηα πξνζφληα, ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ ρξεζηψλ,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο γηα εγγξαθή ηνπο θαη ηεο παξαρψξεζεο άδεηαο
επαγγεικαηία ρξήζηε βηνθηφλσλ, θαζψο θαη ηεο επηβνιήο ζρεηηθνχ ηέινπο.

Έθδνζε
Γηαηαγκάησλ.

23. Ο Τπνπξγφο έρεη εμνπζία λα εθδίδεη Γηαηάγκαηα, γηα ηερληθά ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ ξχζκηζεο κε
βάζε ηνλ παξφληα Νφκν θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 528/2012 ή γηα ηξνπνπνίεζε ή
αληηθαηάζηαζε ησλ Παξαξηεκάησλ ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ.

Καηαξγήζεηο θαη
επηθπιάμεηο.
72(Ι) ηνπ 2004
62(I) ηνπ 2009
116(I) ηνπ 2009
89(I) ηνπ 2010.

24.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (2) έσο (4), απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ν πεξί Βηνθηφλσλ Νφκνο ηνπ 2004 έσο 2010 θαηαξγείηαη.

(2) Καλνληζκνί ή Γηαηάγκαηα πνπ εθδφζεθαλ δπλάκεη ηνπ πην πάλσ θαηαξγεζέληνο Νφκνπ
ζεσξνχληαη, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, φηη εθδφζεθαλ δπλάκεη
απηνχ θαη ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη, εθηφο ζηελ έθηαζε πνπ είλαη αληίζεηνη ή αζπκβίβαζηνη κε ηηο
δηαηάμεηο απηνχ, κέρξηο φηνπ ηξνπνπνηεζνχλ, θαηαξγεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ απφ Καλνληζκνχο ή
Γηαηάγκαηα πνπ ζα εθδνζνχλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(3) Γηνξηζκνί, εμνπζηνδνηήζεηο, πηζηνπνηεηηθά, άδεηεο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο πξάμεηο πνπ έγηλαλ ή
ρνξεγήζεθαλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πην πάλσ θαηαξγεζέληνο Νφκνπ, ινγίδεηαη φηη έγηλαλ ή
ρνξεγήζεθαλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ ζην βαζκφ πνπ
δελ ζπγθξνχνληαη κε ηνλ παξφληα Νφκν, κέρξηο φηνπ αλαθιεζνχλ, θαηαξγεζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ.
(4) Αηηήζεηο, άδεηεο, εγθξίζεηο ή άιιεο πξάμεηο ησλ νπνίσλ, θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εθθξεκεί ε εμέηαζε, ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ θαη απνθαζίδνληαη ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 1445 Λεπθσζία, Κχπξνο
Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα - Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00

