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Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002, εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.

Αριθμός 153(Ι) του 2002
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2001
Για σκοπούς παροχής δυνατότητας έκδοσης Κανονισμών για εναρμόνιση με το κοινοτικό
κεκτημένο που αφορά τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση)
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τροφίμων
(Έλεγχος και Πώληση) Νόμους του 1996 έως 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός
νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τροφίμων
(Έλεγχος και Πώληση) Νόμοι του 1996 έως (Αρ. 2) του 2002.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται—
(α) Με τη διαγραφή της λέξης «και» από την παράγραφο (β) του ορισμού του όρου
«εξουσιοδοτημένος λειτουργός», την αντικατάσταση της τελείας από το τέλος της
παραγράφου (γ) με άνω τελεία, την προσθήκη της λέξης «και» αμέσως μετά από αυτή και
την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ):
«(δ) κτηνιατρικό λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών όταν εξουσιοδοτείται για
σκοπούς άσκησης κτηνιατρικού ελέγχου δυνάμει του άρθρου 14Α·»· και
(β) με προσθήκη σ' αυτό στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων όρων και της
ερμηνείας τους:
«'κράτος-μέλος' σημαίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
'κτηνιατρικός έλεγχος' σημαίνει κάθε φυσικό έλεγχο και διαδικασία ή διοικητική πράξη που
αφορά τρόφιμα ζωικής προέλευσης και αποβλέπει άμεσα ή έμμεσα στη διασφάλιση της
προστασίας της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας όπως δυνατόν να καθορίζεται
ειδικότερα με Κανονισμούς·
'τρόφιμα ζωικής προέλευσης' σημαίνει τα αλλαντικά, τα παρασκευάσματα κρέατος, το γάλα,
τα πρωτογενή γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά, τα προϊόντα αυγών, τα ψάρια, τα αλιευτικά
προϊόντα (νωπά, κατεψυγμένα, παρασκευασμένα, επεξεργασμένα ή κονσερβοποιημένα), τα
βατραχοπόδαρα (νωπά ή κατεψυγμένα), και τα επεξεργασμένα έντερα·
'υποστατικά τροφίμων ζωικής προέλευσης' σημαίνει τα υποστατικά παραγωγής,
επεξεργασίας, μεταποίησης, εγκυτίωσης, συσκευασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης και
περιλαμβάνει—
(α) Τα μεταφορικά μέσα με τα οποία μεταφέρονται από υποστατικό τροφίμων ζωικής
προέλευσης σε ψυγείο ή σε άλλο υποστατικό τροφίμων ζωικής προέλευσης τρόφιμα
ζωικής προέλευσης που προορίζονται για εξαγωγή, και

Συνοπτικός τίτλος.
54(Ι) του 1996
4(Ι) του 2000
122(Ι) του 2000
40(Ι) του 2001
151(Ι)του2001
159(Ι)του 2001
61(Ι) του 2002.
Τροποποίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.
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(β) τα ψυγεία στα οποία φυλάσσονται τρόφιμα ζωικής προέλευσης που
προορίζονται για εξαγωγή.».
Προσθήκη νέου
εδαφίου στο άρθρο 2
του βασικού νόμου.

Τροποποίηση του
άρθρου 14 του
βασικού νόμου.

Τροποποίηση του
βασικού νόμου με
προσθήκη νέου
άρθρου 14Α.

3. Το κείμενο του άρθρου 2 όπως τροποποιείται με τον παρόντα Νόμο αριθμείται ως
εδάφιο (1) και προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο (2):
«(2) Οι όροι 'εισαγωγή' και 'εξαγωγή' ερμηνεύονται αντίστοιχα ότι περιλαμβάνουν και
την αποστολή από και προς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε κράτος-μέλος.».
4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με—
(α) Την προσθήκη της φράσης «τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14Α»
αμέσως μετά τη λέξη «δύναται» (πρώτη γραμμή)· και
(β) την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης, αμέσως μετά την παράγραφο (α)
του εδαφίου (1) αυτού, του κόμματος στο τέλος αυτών αντικαθιστάμενου με δύο
τελείες:
«Νοείται ότι για τα δείγματα τροφίμων ζωικής προέλευσης στους χώρους
παραγωγής δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τίμημα.»
5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 14 του
ακόλουθου νέου άρθρου 14Α:
«Εξουσία
14Α.—(1) Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν την εξουσία άσκησης των
Κτηνιατρικών
κτηνιατρικών ελέγχων στα υποστατικά τροφίμων ζωικής προέλευσης, μέσω
Υπηρεσιών.
του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ο οποίος εξουσιοδοτεί προς
τούτο κτηνιατρικούς λειτουργούς. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ασκούν βάσει
του παρόντος Νόμου μόνο την προαναφερόμενη εξουσία.
(2) Οι πιο πάνω εξουσιοδοτημένοι κτηνιατρικοί λειτουργοί κατά την
άσκηση των πιο πάνω ελέγχων δύνανται να συνοδεύονται και βοηθούνται από
κτηνιατρικούς επιθεωρητές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και—
(α) Έχουν όλες τις εξουσίες, υποχρεώσεις και περιορισμούς των
εξουσιοδοτημένων λειτουργών που καθορίζονται στα άρθρα 14, 15 και
16· και
(β) εκδίδουν πιστοποιητικά καταλληλότητας των προϊόντων που
παράγονται στα υποστατικά τροφίμων ζωικής προέλευσης και τα οποία
προορίζονται για εξαγωγή.
(3) Οι κτηνιατρικοί λειτουργοί όταν ασκούν εξουσίες και καθήκοντα
δυνάμει του εδαφίου (2), ενεργούν υπό τις οδηγίες του Διευθυντή των
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών:
Νοείται ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διά του Διευθυντή τους οφείλουν,
οσάκις τους ζητηθεί, να ενημερώνουν τον Υπουργό.».

