
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2003 

 

 Για σκοπούς συμβατότητας με τις διατάξεις της Συνθήκης περί 

ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αναφορικά με την ελεύθερη 

κυκλοφορία εμπορευμάτων, 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

54(Ι) του 1996 

4(Ι) του 2000 

122(Ι) του 2000 

40(Ι) του 2001 

151(Ι) του 2001 

159(Ι) του 2001 

61(Ι) του 2002 

153(Ι) του 2002 

20(Ι) του 2003 

(Ι) του 2003. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τροφίμων (΄Ελεγχος 

και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Τροφίμων (΄Ελεγχος και Πώληση) 

Νόμους του 1996 έως (Αρ. 2) του 2003 (οι οποίοι στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τροφίμων (΄Ελεγχος 

και Πώληση) Νόμοι του 1996 έως (Αρ. 2) του 2003. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «κράτος-μέλος» με τον 

ακόλουθο νέο ορισμό: 

   

  «‹κράτος-μέλος›» σημαίνει κράτος το οποίο είναι Συμβαλλόμενο 

Μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο η 

οποία υπογράφτηκε στο Πόρτο την 2α Μαΐου 1992, όπως 

προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφτηκε 

στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993 και όπως εκάστοτε 

τροποποιείται.». 
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Τροποποίηση  3.  Το εδάφιο  (4)  του άρθρου 17 του  βασικού  νόμου τροποποιείται 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «πιστοποιητικό της 

αρμόδιας αρχής της χώρας παρασκευής» με τη φράση 

«πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας αποστολής»· 

  

 (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου με 

άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη της ακόλουθης νέας 

επιφύλαξης: 

  

  «Νοείται ότι τρόφιμο το οποίο προορίζεται για πώληση δεν 

είναι υποχρεωτικό να συνοδεύεται κατά την εισαγωγή του 

από οποιοδήποτε προαναφερόμενο πιστοποιητικό, υπό την 

προϋπόθεση ότι - 

  

  (α) Το τρόφιμο αυτό εισάγεται είτε από άλλο κράτος-

μέλος είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα από την 

οποία η εισαγωγή του τροφίμου απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση συνοδείας του από τέτοιο 

πιστοποιητικό βάσει συνθήκης, σύμβασης ή 

συμφωνίας που δεσμεύει τη ∆ημοκρατία. και 

   

  (β) πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν απαιτεί την 

συνοδεία τέτοιου τροφίμου από τέτοιο 

πιστοποιητικό.». 

  

΄Εναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

4.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζει το 

Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας. 

 

23.01.189.2003 

/ΦΜ 
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