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163(I)/2006

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ
Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και,
γενικά, για να καταστεί ο βασικός νόμος πιο αποτελεσματικός,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

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

τίτλος.

και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται

54(Ι) του 1996
4(Ι) του 2000
122(Ι) του 2000
40(Ι) του 2001
151(Ι) του 2001

μαζί με τους περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμους του
1996 έως 2005 (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 (Έλεγχος και Πώληση) Νόμοι του 1996
έως 2006.

159(Ι) του 2001
61(Ι) του 2002
153(Ι) του 2002
20(Ι) του 2003
132(Ι) του 2003
161(Ι) του 2003
67(Ι) του 2004
172(Ι) του 2004
27(Ι) του 2005.
Τροποποίηση του 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,
άρθρου 2

αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

του βασικού
νόμου.
«(3) Στον παρόντα Νόμο, αναφορά -
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(α)

σε Κοινοτική Απόφαση σημαίνει την Κοινοτική
Απόφαση η οποία είναι σε ισχύ και ως αυτή εκάστοτε
τροποποιείται, έως ότου καταργηθεί ή παύσει να
ισχύει. και

(β)

σε Κοινοτικό Κανονισμό σημαίνει τον Κοινοτικό
Κανονισμό ο οποίος είναι σε ισχύ και ως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται, έως ότου καταργηθεί ή
παύσει να ισχύει.».

Τροποποίηση

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 5 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

νόμου με
προσθήκη νέου
άρθρου, αμέσως
μετά το άρθρο 5
αυτού.
«Εκχώρηση

5Α.-(1) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών

αρμοδιοτήτων

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας έχει

από το

εξουσία

Διευθυντή

Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών ή σε

Ιατρικών

περίπτωση που απουσιάζει, το πρόσωπο που τον

Υπηρεσιών και

αναπληρεί

Υπηρεσιών

οποιαδήποτε εξουσία και να εκτελεί οποιοδήποτε

Δημόσιας

καθήκον-

να

ή

εξουσιοδοτεί

τον

γραπτώς

αντικαθιστά,

να

τον

ασκεί

Υγείας και το
Διευθυντή
Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών.
(α)

που διάταξη του παρόντος Νόμου ή των
κανονισμών ή των διαταγμάτων, που
εκδίδονται

βάσει

αυτού,

χορηγεί

ή

αναθέτει, αντίστοιχα, στον εν λόγω
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Διευθυντή·
(β)

που διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ή
Κοινοτικής

Απόφασης

χορηγεί

ή

αναθέτει, αντίστοιχα, στα κράτη-μέλη, η
οποία διάταξη ρυθμίζει τρόφιμα ή υλικά
ή

αντικείμενα

που

έρχονται

ή

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με
τρόφιμα

ή

ρυθμίζει

επιχειρήσεις

ή

εγκαταστάσεις ή υποστατικά τροφίμων
ή

προαναφερομένων

υλικών

ή

αντικειμένων, η εφαρμογή της οποίας
διάταξης εμπίπτει στις αρμοδιότητες του
εν λόγω Διευθυντή.
(2) Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών έχει εξουσία να εξουσιοδοτεί γραπτώς
το

πρόσωπο

που

τον

αναπληρεί

ή

τον

αντικαθιστά, να ασκεί οποιαδήποτε εξουσία και να
εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον(α)

που διάταξη του παρόντος Νόμου ή των
κανονισμών ή των διαταγμάτων, που
εκδίδονται βάσει αυτού, χορηγούν ή
αναθέτουν, αντίστοιχα, στον εν λόγω
Διευθυντή·

(β)

που διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ή
Κοινοτικής

Απόφασης

χορηγεί

ή

αναθέτει, αντίστοιχα, στα κράτη-μέλη, η
οποία διάταξη ρυθμίζει τρόφιμα ζωϊκής
προέλευσης ή ρυθμίζει επιχειρήσεις ή
εγκαταστάσεις ή υποστατικά τροφίμων
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ζωϊκής προέλευσης, η εφαρμογή της
οποίας

διάταξης

εμπίπτει

στις

αρμοδιότητες του εν λόγω Διευθυντή.
(3) Σε περίπτωση εξουσιοδότησης σύμφωνα
με τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) ή (2), ο
εξουσιοδοτών Διευθυντής διατηρεί την εξουσία να
ασκεί ανά πάσα στιγμή το σύνολο των εξουσιών
και να εκτελεί το σύνολο των καθηκόντων του που
προβλέπονται στο εδάφιο (1) ή, ανάλογα με την
περίπτωση, στο εδάφιο (2).
(4) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση
εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει του
εδαφίου (1) ή (2) έχει υποχρέωση να ασκεί την
εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις
τυχόν οδηγίες του εξουσιοδοτούντος Διευθυντή.
(5) Ο εξουσιοδοτών Διευθυντής έχει εξουσία να
τροποποιεί και να ανακαλεί εξουσιοδότηση που
παρέσχε δυνάμει του εδαφίου (1) ή, ανάλογα με
την περίπτωση, του εδαφίου (2), με γραπτή
ειδοποίηση προς το πρόσωπο το οποίο είχε
εξουσιοδοτηθεί.
(6) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος
άρθρου

δυο

ή

περισσότερα

πρόσωπα

ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το
ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν
λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως
ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το
καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον
ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το
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επιτρέπει και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του
τελευταίου.
(7) Σε περίπτωση που, δυνάμει του παρόντος
άρθρου,

πρόσωπο

εξουσιοδοτημένο

από

Διευθυντή ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον που
διάταξη, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή (2),
χορηγεί ή αναθέτει αντίστοιχα, σε Διευθυντή, η εν
λόγω διάταξη εφαρμόζεται ως εάν να είχε
χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκόν
αυτήν πρόσωπο και είχε αναθέσει ρητά το εν
λόγω καθήκον στο εκτελόν αυτό πρόσωπο.».
Τροποποίηση του 4. Η παράγραφος (ββ) του εδαφίου (1) του άρθρου 15 του βασικού
άρθρου 15 του

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτό της φράσης «του

βασικού νόμου.

παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει
αυτού» (πέμπτη, έκτη και έβδομη γραμμή) με τη φράση «του
παρόντος Νόμου ή Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται
βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή
Κοινοτικής Απόφασης».

Τροποποίηση του 5. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
άρθρου 23 του
βασικού νόμου.
(α)

Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του

ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(2α) Δικαστήριο το οποίο εκδικάζει αδίκημα δύναται να
εκδίδει, πέραν των διαταγμάτων που αναφέρονται στα
εδάφια (1) και (2), οποιοδήποτε άλλο ενδιάμεσο ή τελικό
διάταγμα

που

είναι

απαγορευτικό,

αποτρεπτικό,

προστακτικό ή ανασταλτικό, με σκοπό τον τερματισμό,
την αναστολή ή τη μη επανάληψη της ενέργειας ή της
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παράλειψης, που συνιστά το αδίκημα.»·και

(β)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης

«δυνάμει του εδαφίου (1) ή (2)» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση
«δυνάμει του εδαφίου (1), (2) ή (2α)».
Τροποποίηση του 6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 23Α του βασικού νόμου τροποποιείται
άρθρου 23Α του

ως ακολούθως:

βασικού νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) αυτού, με την

ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(ε) Κοινοτική Απόφαση που αναφέρεται ή
Δεύτερο

περιγράφεται στο Δεύτερο Παράρτημα, ή»·

Παράρτημα.
(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε)

αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(στ) διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού η οποία
αναφέρεται
Τρίτο

Στήλη

ή

περιγράφεται

στην

Πρώτη

του Τρίτου Παραρτήματος, σε σχέση με

Παράρτημα. την οποία διάταξη η Δεύτερη Στήλη του ίδιου
Παραρτήματος αναφέρει το Διευθυντή ως αρμόδια
αρχή για την επιβολή διοικητικού προστίμου, υπό
την επιφύλαξη των τυχόν σχετικών διατάξεων της
προαναφερόμενης Δεύτερης Στήλης,»·και
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(γ)

με

την

αντικατάσταση

της

φράσης

«κάθε

ημέρα

συνέχισης παράβασης ή της παράλειψης συμμόρφωσης»
(δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη γραμμή) με τη φράση «κάθε
παράβαση ή

παράλειψη

συμμόρφωσης,

που

συντελείται

ημερησίως».
Τροποποίηση του 7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 23Β του βασικού νόμου αντικαθίσταται
άρθρου 23Β του

από το ακόλουθο νέο εδάφιο:

βασικού νόμου.
«(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής έχει εύλογη αιτία να
πιστεύει

ότι

πρόσωπο

παραβαίνει

ή

παραλείπει

να

συμμορφωθεί με (α)

αναστολή λειτουργίας υποστατικού δυνάμει
της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του
άρθρου 14Α ή

(β)

Κοινοτική Απόφαση που αναφέρεται ή
περιγράφεται στο Δεύτερο Παράρτημα,

Δεύτερο

στην

Παράρτημα.

έκταση

Απόφαση

που

ρυθμίζει

προέλευσης

ή

εγκαταστάσεις

ή

αυτή

η

Κοινοτική

τρόφιμα

ζωικής

επιχειρήσεις
υποστατικά

ή

τροφίμων

ζωικής προέλευσης, που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες του Διευθυντή με βάση το
άρθρο 14Α, ή

(γ)

διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού η οποία

Τρίτο

αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Τρίτου

Παράρτημα.

Παραρτήματος, σε σχέση με την οποία
διάταξη

η

Δεύτερη

Στήλη

του

ίδιου

Παραρτήματος αναφέρει το Διευθυντή ως
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αρμόδια αρχή για την επιβολή διοικητικού
προστίμου, υπό την επιφύλαξη των τυχόν
σχετικών διατάξεων της προαναφερόμενης
Δεύτερης Στήλης,

δύναται να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο
που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για κάθε παράβαση ή
παράλειψη συμμόρφωσης, που συντελείται ημερησίως, ανάλογα
με την βαρύτητα αυτής της παράβασης ή παράλειψης
συμμόρφωσης, και ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση
ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης.».
Τροποποίηση του 8.

Το άρθρο 23Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 23Γ του

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου

βασικού νόμου.

εδαφίου:
«(1α) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση
ή

παραλείπει

να

συμμορφωθεί

με

διάταξη

Κοινοτικού Κανονισμού η οποία αναφέρεται ή
περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του Τρίτου

Τρίτο
Παράρτημα.

Παραρτήματος, είναι ένοχο αδικήματος.».

Τροποποίηση

9.

Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 25

αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε εδάφιο (1) και την

του βασικού

προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

νόμου.
« (2) Πρόσωπο που ευρίσκεται ένοχο αδικήματος
βάσει του εδαφίου (1α) του άρθρου 23Γ, αναφορικά
με

διάταξη

Κοινοτικού

Κανονισμού

η

οποία

αναφέρεται ή περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του
Τρίτο

Τρίτου Παραρτήματος, σε σχέση με την οποία

Παράρτημα.

διάταξη η Τρίτη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος
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αναφέρει το εδάφιο (2) του άρθρου 25 ως το άρθρο
το οποίο

προβλέπει

την εφαρμοστέα

ποινή,

υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους
δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δυο
ποινές.».
Τροποποίηση

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά

του βασικού

το Δεύτερο Παράρτημα αυτού, του ακόλουθου νέου Τρίτου

νόμου με την

Παραρτήματος:

προσθήκη
Τρίτου
Παραρτήματος,
αμέσως μετά
το Δεύτερο
Παράρτημα
αυτού.
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«ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[(άρθρο 23Α(1), 23Β(1), 23Γ(1α) και 25(2)]
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 31,
1.2.2002, σ. 1.

Αύξων
Αριθμός

Πρώτη Στήλη

Δεύτερη Στήλη

Τρίτη Στήλη

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών

1.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης
Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών
αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για
την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό
διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων:

Αρμόδια αρχή για την επιβολή
διοικητικού προστίμου

Άρθρο το οποίο προβλέπει την
εφαρμοστέα ποινή

Άρθρο 11

άρθρο 25(1)

Άρθρο 12 (παράγραφοι 1 και 2)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 14 (παράγραφος 1)

Άρθρο 16

Διευθυντής του Τμήματος
Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Διευθυντής του Τμήματος
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην
έκταση που η σχετική διάταξη
Κοινοτικού Κανονισμού
ρυθμίζει τρόφιμο ζωϊκής
προέλευσης το οποίο εμπίπτει
στις αρμοδιότητές του με βάση
το άρθρο 14Α.

άρθρο 25(1)
(εφαρμόζεται για πρώτο
αδίκημα)
άρθρο 25(2)
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο
αδίκημα)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 17 (παράγραφος 1)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 18 (παράγραφοι 1, 2, 3 και 4)

άρθρο 25(1)
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Επίσημη
Εφημερίδα της
EE: L 37,
13.2.1993, σ. 1.
Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 77,
16.3.2001, σ. 1.

Αύξων
Αριθμός

Πρώτη Στήλη

Δεύτερη Στήλη

Τρίτη Στήλη

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών

1. (συνέχεια)

Άρθρο 19 (παράγραφοι 1, 2, 3 και 4)

Αρμόδια αρχή για την επιβολή
διοικητικού προστίμου

2.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου
της 8ης Φεβρουαρίου 1993 για τη θέσπιση
κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των
τροφίμων:
Άρθρο 2 (παράγραφοι 1 και 2)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 466/2001 της Επιτροπής
της 8ης Μαρτίου 2001 για τον καθορισμό μέγιστων
τιμών ανοχής για ορισμένες προσμείξεις στα
τρόφιμα:
Άρθρο 1 (παράγραφος 1)

΄Αρθρο το οποίο προβλέπει την
εφαρμοστέα ποινή
άρθρο 25(1)
(εφαρμόζεται για πρώτο
αδίκημα)
άρθρο 25(2)
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο
αδίκημα)

3.

4.
Επίσημη
Εφημερίδα της
EE: L 299,
23.11.1996, σ. 1.

άρθρο 25(1)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 2 (παράγραφοι 1, 2 και 3)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 4 (παράγραφοι 1 και 3)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 4α

άρθρο 25(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης
Οκτωβρίου 1996 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής
διαδικασίας για τις αρωματικές ύλες που
χρησιμοποιούνται
ή
προορίζονται
να
χρησιμοποιηθούν εντός ή επί των τροφίμων:
Άρθρο 2 (παράγραφος 1)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 4 (παράγραφος 2)

άρθρο 25(1)
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Αύξων
Αριθμός

Πρώτη Στήλη

Δεύτερη Στήλη

Τρίτη Στήλη

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών

4. (συνέχεια)

Άρθρο 6 (παράγραφος 2)

Αρμόδια αρχή για την επιβολή
διοικητικού προστίμου

΄Αρθρο το οποίο προβλέπει την
εφαρμοστέα ποινή
άρθρο 25(1)

5.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1565/2000 της Επιτροπής
της 18ης Ιουλίου 2000 περί θεσπίσεως μέτρων
έγκρισης ενός προγράμματος αξιολόγησης, σε
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου:

Επίσημη
Εφημερίδα της
EE: L 180,
19.7.2000, σ. 8.

6.

Επίσημη
Εφημερίδα της
EE: L 309,
26.11.2003, σ. 1.

7.
Επίσημη
Εφημερίδα της
EE: L 43,
14.2.1997, σ. 1.

Άρθρο 2 (παράγραφος 3)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 3 (παράγραφοι 4 και 6)

άρθρο 25(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης
Νοεμβρίου 2003 για τα αρτύματα καπνιστών
τροφίμων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν μέσα ή πάνω στα τρόφιμα:
Άρθρο 4 (παράγραφος 2)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 5 (παράγραφοι 1 και 2)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 9 (παράγραφοι 4 και 5)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2 και 3)

άρθρο 25(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Ιανουαρίου 1997 σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα
νέα συστατικά τροφίμων:

Άρθρο 3 (παράγραφοι 1 και 2)

άρθρο 25(1)
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Αύξων
Αριθμός

Πρώτη Στήλη

Δεύτερη Στήλη

Τρίτη Στήλη

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών

7.(συνέχεια)

Άρθρο 5

Αρμόδια αρχή για την επιβολή
διοικητικού προστίμου

΄Αρθρο το οποίο προβλέπει την
εφαρμοστέα ποινή
άρθρο 25(1)

8.
Επίσημη
Εφημερίδα της
EE: L 268,
18.10.2003, σ. 1.

άρθρο 25(1)

Άρθρο 8 (παράγραφοι 1 και 2)

άρθρο 25(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα
τρόφιμα και ζωοτροφές:
Άρθρο 4 (παράγραφος 1)

9.

Επίσημη
Εφημερίδα της
EE: L 268,
18.10.2003,
σ. 24.

Άρθρο 6 (παράγραφος 4, τρίτο εδάφιο)

Άρθρο 4 (παράγραφος 2)
Άρθρο 9 (παράγραφοι 1 και 3)
Άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2 και 3)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα
και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων
οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και
ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς
τροποποιημένους οργανισμούς και για την
τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ:

Διευθυντής Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας.
Διευθυντής Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών, στην έκταση που η
σχετική διάταξη Κοινοτικού
Κανονισμού ρυθμίζει τρόφιμο
ζωϊκής προέλευσης το οποίο
εμπίπτει στις αρμοδιότητές του
με βάση το άρθρο 14Α.

άρθρο 25(1)
(εφαρμόζεται για πρώτο
αδίκημα)
άρθρο 25(2)
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο
αδίκημα)

άρθρο 25(1)
άρθρο 25(1)
άρθρο 25(1)
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Αύξων
Αριθμός

Πρώτη Στήλη

Δεύτερη Στήλη

Τρίτη Στήλη

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών

9. (συνέχεια)

Άρθρο 4 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 6)

Αρμόδια Αρχή για την επιβολή
διοικητικού προστίμου

΄Αρθρο το οποίο προβλέπει την
εφαρμοστέα ποινή
άρθρο 25(1)

Άρθρο 5 (παράγραφοι 1 και 2)
10.
Επίσημη
Εφημερίδα της
EE: L 97,
1.4.2004, σ. 44.

11.
Επίσημη
Εφημερίδα της
EE: L 338,
13.11.2004, σ. 4.

άρθρο 25(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής
της 31ης Μαρτίου 2004 για τη σήμανση των
τροφίμων και των συστατικών τροφίμων με
προσθήκη φυτοστερολών, φυτοστερολεστέρων,
φυτοστανόλων ή φυτοστανολεστέρων:
Άρθρο 2

άρθρο 25(1)

Άρθρο 3

άρθρο 25(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και
αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή
με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών
80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ:
Άρθρο 3 (παράγραφοι 1 και 2)

Διευθυντής του Τμήματος
Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

άρθρο 25(1)
(εφαρμόζεται για πρώτο
αδίκημα)

Άρθρο 4 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6)

άρθρο 25(2)
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο
αδίκημα)
άρθρο 25(1)

Άρθρο 11 (παράγραφοι 4 και 5)

άρθρο 25(1)
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Αύξων
Αριθμός

Πρώτη Στήλη

Δεύτερη Στήλη

Τρίτη Στήλη

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών

Αρμόδια Αρχή για την επιβολή
διοικητικού προστίμου

΄Αρθρο το οποίο προβλέπει
την εφαρμοστέα ποινή

11.(συνέχεια) Άρθρο 15 (παράγραφοι 1, 3, 4, 7, 8 και 9)

12.
Επίσημη
Εφημερίδα της
EE: L 226,
25.6.2004, σ. 3.

άρθρο 25(1)

Άρθρο 16 (παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 17 (παράγραφοι 1, 2 και 3)

άρθρο 25(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης
Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων:

΄Αρθρο 3

΄Αρθρο 4 (παράγραφος 1)

Διευθυντής του Τμήματος
Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Διευθυντής του Τμήματος
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην
έκταση που η σχετική διάταξη
Κοινοτικού Κανονισμού
ρυθμίζει υποστατικό τροφίμων
ζωϊκής προέλευσης.
Διευθυντής του Τμήματος
Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Διευθυντής του Τμήματος
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην
έκταση που η σχετική διάταξη
Κοινοτικού Κανονισμού
ρυθμίζει υποστατικό τροφίμων
ζωϊκής προέλευσης.

άρθρο 25(1)
(εφαρμόζεται για πρώτο
αδίκημα)
άρθρο 25(2)
(εφαρμόζεται για
μεταγενέστερο αδίκημα)

άρθρο 25(1)
(εφαρμόζεται για πρώτο
αδίκημα)
άρθρο 25(2)
(εφαρμόζεται για
μεταγενέστερο αδίκημα)
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Αριθμός

Πρώτη Στήλη
Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών
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12.(συνέχεια) ΄Αρθρο 4 (παράγραφος 2)

΄Αρθρο 4 (παράγραφος 3)

Επίσημη
Εφημερίδα της
EE: L 10,
13.1.2005,
σ. 18.

Επίσημη
Εφημερίδα της
EE: L 302,
19.11.2005,
σ. 28.

13.

14.

΄Αρθρο 4 (παράγραφος 5)
΄Αρθρο 5 (παράγραφοι 1 και 4)
΄Αρθρο 5 (παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο)
΄Αρθρο 6 (παράγραφοι 1, 2 και 3)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 37/2005 της Επιτροπής της
12ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τον έλεγχο της
θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς και στους
χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων
βαθείας καταψύξεως που προορίζονται για τη
διατροφή του ανθρώπου:
΄Αρθρο 2 (παράγραφοι 1, 2 και 3)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1895/2005 της Επιτροπής
της 18ης Νοεμβρίου 2005 για περιορισμό της
χρήσης ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε
υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν
σε επαφή με τρόφιμα:
΄Αρθρο 2
΄Αρθρο 3
΄Αρθρο 4
΄Αρθρο 5

Δεύτερη Στήλη
Αρμόδια Αρχή για την επιβολή
διοικητικού προστίμου
Διευθυντής του Τμήματος
Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Διευθυντής του Τμήματος
Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Διευθυντής του Τμήματος
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην
έκταση που η σχετική διάταξη
Κοινοτικού Κανονισμού
ρυθμίζει υποστατικό τροφίμων
ζωϊκής προέλευσης.

Τρίτη Στήλη
΄Αρθρο το οποίο προβλέπει
την εφαρμοστέα ποινή
άρθρο 25(1)
(εφαρμόζεται για πρώτο
αδίκημα)
άρθρο 25(2)
(εφαρμόζεται για
μεταγενέστερο αδίκημα)
άρθρο 25(1)
(εφαρμόζεται για πρώτο
αδίκημα)
άρθρο 25(2)
(εφαρμόζεται για
μεταγενέστερο αδίκημα)

άρθρο 25(1)
άρθρο 25(1)
άρθρο 25(1)
άρθρο 25(1)

άρθρο 25(1)

άρθρο 25(1)
άρθρο 25(1)
άρθρο 25(1)
άρθρο 25(1)
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Αύξων
Αριθμός

Πρώτη Στήλη
Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών

15.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής
της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών
κριτηρίων για τα τρόφιμα:
΄Αρθρο 3 (παράγραφοι 1 και 2)

΄Αρθρο 4 (παράγραφοι 1 και 2)
΄Αρθρο 5 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5)
΄Αρθρο 6 (παράγραφος 1)

΄Αρθρο 7 (παράγραφοι 1 και 2)

Δεύτερη Στήλη
Αρμόδια Αρχή για την επιβολή
διοικητικού προστίμου

Τρίτη Στήλη
΄Αρθρο το οποίο προβλέπει
την εφαρμοστέα ποινή

Διευθυντής του Τμήματος
Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Διευθυντής του Τμήματος
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην
έκταση που η σχετική διάταξη
Κοινοτικού Κανονισμού
ρυθμίζει τρόφιμα ζωϊκής
προέλευσης.

άρθρο 25(1)
(εφαρμόζεται για πρώτο
αδίκημα)
άρθρο 25(2)
(εφαρμόζεται για
μεταγενέστερο αδίκημα)

Διευθυντής του Τμήματος
Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Διευθυντής του Τμήματος
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην
έκταση που η σχετική διάταξη
Κοινοτικού Κανονισμού
ρυθμίζει τρόφιμα ζωϊκής
προέλευσης.
Διευθυντής του Τμήματος
Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Διευθυντής του Τμήματος
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην
έκταση που η σχετική διάταξη
Κοινοτικού Κανονισμού
ρυθμίζει τρόφιμα ζωϊκής
προέλευσης.

άρθρο 25(1)
άρθρο 25(1)
άρθρο 25(1)
(εφαρμόζεται για πρώτο
αδίκημα)
άρθρο 25(2)
(εφαρμόζεται για
μεταγενέστερο αδίκημα)

άρθρο 25(1)
(εφαρμόζεται για πρώτο
αδίκημα)
άρθρο 25(2)
(εφαρμόζεται για
μεταγενέστερο αδίκημα)
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Πρώτη Στήλη
Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών

15. (συνέχεια)

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 3)

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 4)

΄Αρθρο 9
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Δεύτερη Στήλη
Αρμόδια Αρχή για την επιβολή
διοικητικού προστίμου
Διευθυντής του Τμήματος
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Διευθυντής του Τμήματος
Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Διευθυντής του Τμήματος
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην
έκταση που η σχετική διάταξη
Κοινοτικού Κανονισμού
ρυθμίζει τρόφιμα ζωϊκής
προέλευσης.
Διευθυντής του Τμήματος
Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Διευθυντής του Τμήματος
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην
έκταση που η σχετική διάταξη
Κοινοτικού Κανονισμού
ρυθμίζει τρόφιμα ζωϊκής
προέλευσης.

Τρίτη Στήλη
΄Αρθρο το οποίο προβλέπει
την εφαρμοστέα ποινή
άρθρο 25(1)
(εφαρμόζεται για πρώτο
αδίκημα)
άρθρο 25(2)
(εφαρμόζεται για
μεταγενέστερο αδίκημα)
άρθρο 25(1)
(εφαρμόζεται για πρώτο
αδίκημα)
άρθρο 25(2)
(εφαρμόζεται για
μεταγενέστερο αδίκημα)

άρθρο 25(1)
(εφαρμόζεται για πρώτο
αδίκημα)
άρθρο 25(2)
(εφαρμόζεται για
μεταγενέστερο αδίκημα)

».

