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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, 1η Νοεμβρίου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών
υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα:

1.

Η ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών μείωσης και ασφαλούς χρήσης των
φυτοφαρμάκων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χαράλαμπου Πάζαρου, Κυριάκου
Χατζηγιάννη, Νίκου Σύκα, Γιαννάκη Γαβριήλ, Ανδρέα Πασιουρτίδη, Βαλεντίνου
Φακοντή, Χρίστου Ορφανίδη, Χρίστου Σενέκη, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Ηλία
Μυριάνθους)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.696-2021)
Η επιτροπή στο πλαίσιο της συζήτησης επί του πιο πάνω θέματος ενημερώθηκε από
τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τα μέτρα που λαμβάνονται αναφορικά με τη χρήση
των φυτοπροστατευτικών φαρμάκων και βιοκτόνων. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι
φορείς εξέφρασαν την αναγκαιότητα υιοθέτησης περαιτέρω μέτρων και πρακτικών για
την ασφαλή χρήση φυτοφαρμάκων για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας και
του περιβάλλοντος.
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2.

α.

Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων (Καθορισμός Τελών) Κανονισμοί του
2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.054-2022)

β.

Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων (Εμπόριο Ιπποειδών που Προορίζονται
για Αγώνες και οι Όροι Συμμετοχής στους Αγώνες Αυτούς) Κανονισμοί του
2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.055-2022)

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων
είναι η εναρμόνιση ή/και η καλύτερη εφαρμογή πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα όσα τέθηκαν ενώπιόν της από τις αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς, ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση
αυτών και αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των εν λόγω κανονισμών σε επόμενη
συνεδρία της.

3.

α.

Ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.142-2022)

β.

Οι περί Σπόρων (Τέλη) Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.064-2022)

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου, σκοπός των οποίων
είναι μεταξύ άλλων η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του νόμου, η τροποποίηση
διαδικασιών, η χορήγηση εξουσίας στον αρμόδιο Υπουργό για έκδοση διαταγμάτων, η
αύξηση των προστίμων και των ποινών, καθώς και η αύξηση των προβλεπόμενων
τελών.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη όσα τέθηκαν ενώπιόν της από τις αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς, αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση
επί του νομοσχεδίου και των κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της.
Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Email: parliamentary-committees@parliament.cy
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Email: ekprosopos-typou@parliament.cy



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.

