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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων συνήλθε σε συνεδρία της 

σήμερα, Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022, και συζήτησε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων 

κρατικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακούχων Ζωοτροφών Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.074-2022). 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι 

η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την 

κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/4 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2028 σχετικά με την 

παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

Η επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, ώστε να 

παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος να εξετάσει τις εισηγήσεις που προτάθηκαν στο πλαίσιο της 

διαβούλευσης των εκπροσώπων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων 
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φορέων και ακολούθως να υποβάλει στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των εν 

λόγω κανονισμών.   

 

2. Οι μεγάλες αυξήσεις του κόστους παραγωγής στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, 

τα προβλήματα που δημιουργούνται και η ανάγκη στήριξης του τομέα. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Γιαννάκη Γαβριήλ, Ανδρέα 

Πασιουρτίδη και Βαλεντίνου Φακοντή) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.061-2022)  

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, στο πλαίσιο της οποίας 

ενημερώθηκε εκ νέου από τους εμπλεκόμενους φορείς για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας λόγω των μεγάλων αυξήσεων του κόστους 

παραγωγής που παρατηρούνται στον γεωκτηνοτροφικό τομέα.   

Στο πλαίσιο της συζήτησης η επιτροπή κάλεσε εκ νέου τις καθ’ ύλην αρμόδιες κρατικές 

υπηρεσίες να προβούν σε περαιτέρω στήριξη του πρωτογενούς τομέα και επισήμανε 

την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πλάνου δράσης για αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο γεωργοκτηνοτροφικός τομέας.   

Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία 

της.  

 

3. Οι περί Εγγραφής των Εκμεταλλεύσεων όπου Κρατούνται ή Εκτρέφονται 

Πουλερικά Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.002-2022) 

4. Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών 

Ορνίθων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.003-2022) 

Η επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των 

οποίων είναι η καλύτερη εφαρμογή ευρωπαϊκών κανονισμών οι οποίοι στοχεύουν στην 

εγγραφή εκμεταλλεύσεων στις οποίες κρατούνται ή εκτρέφονται πουλερικά, και 

αποφάσισε να τους υποβάλει στην ολομέλεια του σώματος προς έγκριση, αφού 

προηγηθεί το στάδιο διαβούλευσης επί τροπολογιών βουλευτών που ενδεχομένως να 
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υποβληθούν από βουλευτές, μέλη και μη μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 54 του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy.  
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