
 

 
 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ  

 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

129(Ι) του 2002 

140(Ι) του 2004 

39(Ι) του 2005 

82(Ι) του 2005 

132(Ι) του 2005. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής 

Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα  

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί 

με τους περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά 

Προϊόντα Νόμους του 2002 μέχρι (Αρ. 2) του 2005 (που 

στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 

ως οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά 

Προϊόντα Νόμοι του 2002 μέχρι 2007.   
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του    

βασικού  

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) με την αντικατάσταση της άνω τελείας και του 

συνδέσμου «ή» στο τέλος της παραγράφου 

(β) του ορισμού του όρου «ανάλυση» με τελεία 

και με τη διαγραφή από αυτόν της 

παραγράφου (γ)·  
   
  (β) με τη διαγραφή του όρου «Επιτροπή 

Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων» και του 

ορισμού του.  
   
  (γ) με τη διαγραφή από τον ορισμό του όρου 

«τρίτη χώρα» της φράσης «, εξαιρουμένης της 

Δημοκρατίας». 
  
Τροποποίηση του  

άρθρου 3 του  
3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου, 

τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη 
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βασικού νόμου. «Δημοκρατία» (3η γραμμή) της φράσης «σε καταστήματα 

λιανικής πώλησης, σε χονδρικές και λαϊκές αγορές». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του  

βασικού νόμου. 

4. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του 

βασικού νόμου, αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 
  
  «(β) εξετάζει τις αιτήσεις και να εκδίδει τις άδειες 

λειτουργίας συσκευαστηρίων και να ελέγχει τη 

μετέπειτα λειτουργία των αδειούχων 

συσκευαστηρίων·». 
  
Κατάργηση των 

άρθρων 6, 7, 8 και 9  

του βασικού νόμου. 

5. Τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του βασικού νόμου 

καταργούνται. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 17 του  

βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (5) του άρθρου 17 του βασικού νόμου, 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «δυνάμει 

του εδαφίου (1)» (1η γραμμή) με την φράση «δυνάμει του 

εδαφίου (2) του άρθρου 16 και της παραγράφου (στ) του 

εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου». 
  
Τροποποίηση του 

Παραρτήματος Ι του  

βασικού νόμου. 

7. Το Μέρος Α του Παραρτήματος Ι του βασικού νόμου, 

τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτό του σημείου (iv). 

  

 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.048.221-2007 
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