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Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 172(Ι) του 2004
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ)
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ 2003
Για σκοπούς -

(α)

εξουσιοδότησης της έκδοσης Κανονισμών για εναρμόνιση με το κοινοτικό
κεκτημένο που αφορά τα υλικά και αντικείμενα που έρχονται ή προορίζονται να
έλθουν σε επαφή με τρόφιμα,

(β)

επαρκούς διεύρυνσης των εξουσιών επιθεώρησης και ελέγχου, οι οποίες
χορηγούνται διά του βασικού νόμου σε εξουσιοδοτημένους λειτουργούς,
αναφορικά με υλικά και αντικείμενα που ρυθμίζονται από τους αναφερόμενους
στην παράγραφο (α) Κανονισμούς, και

(γ)

επέκτασης των περιπτώσεων όπου λειτουργοί, που λαμβάνουν δείγματα
προϊόντων δυνάμει του βασικού νόμου, τα υποβάλλουν για ανάλυση ή/και
εξέταση σε Κυβερνητικό Χημικό, με σκοπό την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή του εν λόγω νόμου και των εναρμονιστικών με το κοινοτικό
κεκτημένο Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού, περιλαμβανομένων των
αναφερομένων στην παράγραφο (α) Κανονισμών, σύμφωνα και με το Άρθρο
7(1) της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 89/397/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1989 σχετικά με τον επίσημο έλεγχο των
τροφίμων» (EE L186 της 30.6.1989, σ. 23),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση)
(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί

54(Ι) του 1996
4(Ι) του 2000

Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση)
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122(Ι) του 2000

Νόμους του 1996 έως (Αρ. 3) του 2003 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «ο

40(Ι) του 2001

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι

151(Ι) του 2001
159(Ι) του 2001

περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμοι του 1996 έως (Αρ. 4) του 2003.

61(Ι) του 2002
153(Ι) του 2002
20(Ι) του 2003
132(Ι) του 2003
161(Ι) του 2003
......του 2004
......του 2004.

Τροποποίηση του
άρθρου 14
του βασικού

2. Το εδάφιο (5) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση
της παραγράφου (δ) με την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ):

νόμου.

«(δ) οποιοδήποτε υλικό ή αντικείμενο έρχεται ή προορίζεται να έλθει σε επαφή
με τρόφιμο.».

Τροποποίηση του

3. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 15 του
βασικού νόμου.

(α) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«(1) Σε περίπτωση που -

(α) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός παίρνει δείγμα τροφίμου, προϊόντος,
υλικού ή αντικειμένου, δυνάμει των εδαφίων (1) ή/και (1α) του άρθρου
(14), ή

(β) λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων παίρνει δείγμα τροφίμου, δυνάμει
του εδαφίου (1) του άρθρου 17,
ο εν λόγω λειτουργός -
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(αα)

υποβάλλει το δείγμα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα
εδάφια (1) και (2) του άρθρου 16 και τα εδάφια (2) και (3) του
άρθρου 17, αντίστοιχα, σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση
ή/και εξέταση, αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει
παραβιασθεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των
Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού, αναφορικά με το
δείγμα ή το είδος από το οποίο λήφθηκε το δείγμα, ή

(ββ)

δύναται να υποβάλει το δείγμα ως αναφέρεται στην
παράγραφο (αα) σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και
εξέταση, για να διαπιστωθεί κατά πόσο το δείγμα ή το είδος
από το οποίο λήφθηκε το δείγμα πληροί τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει
αυτού,

αφού πρώτα ενημερώσει σχετικά το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να δοθεί μέρος
δείγματος δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 16 ή της
παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 17, αντίστοιχα .»·

(β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (2Α):

«(2Α) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που
εκδίδονται βάσει αυτού, η υποβολή δείγματος ή ότι άλλου σε Κυβερνητικό
Χημικό διενεργείται με την υποβολή του είτε σε Κυβερνητικό Χημικό είτε σε
πρόσωπο υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψη Κυβερνητικού Χημικού.».
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Τροποποίηση του
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4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 29 του
βασικού νώμου.

(α) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ε):

«(ε) για να απαγορεύει ή ρυθμίζει την κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, σήμανση,
επικόλληση ετικετών, χαρακτηρισμό, πώληση, κατοχή προς πώληση, έκθεση
προς πώληση ή άλλο σκοπό, προσφορά προς πώληση, διαφήμιση προς πώληση,
αποθήκευση, αποστολή, παράδοση ή χρήση υλικού, αντικειμένου ή ουσίας, που
έρχεται ή προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμο»·

(β)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (ι) με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ι):

«(ι) για να τροποποιεί για τους σκοπούς των κανονισμών οποιαδήποτε από τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορά τη λήψη, ανάλυση ή εξέταση είτε
υλικών και αντικειμένων, που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή με
τρόφιμα, είτε τροφίμων είτε δειγμάτων οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα, ή
για να συμπληρώνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν τη λήψη,
ανάλυση ή εξέταση οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα,».

