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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2003
Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής του Κοινοτικού
Κεκτημένου στον τομέα των Τροφίμων,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

τίτλος.²

(Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

54(Ι) του 1996

διαβάζεται μαζί με τους περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση)

4(Ι) του 2000

Νόμους του 1996 έως (Αρ. 3) του 2003 και ο βασικός νόμος και ο

122(Ι) του 2000

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τροφίμων

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τροφίμων

40(Ι) του 2001

(Έλεγχος και Πώληση) Νόμοι του 1996 έως 2004.

151(Ι) του 2001
159(Ι) του 2001
61(Ι) του 2002
153(Ι) του 2002
20(Ι) του 2003
132(Ι) του 2003
161(Ι) του 2003.

Τροποποίηση

του 2.

άρθρου

του προσθήκη, στην παράγραφο (β) της ερμηνείας του όρου

2

βασικού νόμου.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

«υποστατικά τροφίμων ζωικής προέλευσης», αμέσως μετά τις
λέξεις «τα ψυγεία» (τρίτη γραμμή), των λέξεων και σημείου στίξης
«και τις αποθήκες,».

Τροποποίηση

του 3. Το άρθρο 14Α του βασικού νόμου τροποποιείται με -

άρθρου

του

14Α

βασικού νόμου.

(α) Την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου(2)
με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(β) εκδίδουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για τα
τρόφιμα ζωικής προέλευσης, τα οποία προορίζονται
για εξαγωγή.».
(β) την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β), όπως
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αυτή αντικαταστάθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, των
ακόλουθων νέων παραγράφων (γ) και (δ):
«(γ) εγκρίνουν τα υποστατικά τροφίμων ζωικής
προέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις Κανονισμών,
που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 29. και
(δ) ετοιμάζουν τις αναγκαίες περιοδικές εκθέσεις, για
σκοπούς

πληροφόρησης

των

οργάνων

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρμοδίων αρχών των
κρατών μελών, σχετικά με τις εξουσίες, που
παρέχονται σε αυτούς, δυνάμει του παρόντος
άρθρου.».

/ΜΓ
(23.01.078.2004)

