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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013

Προοίμιο.

ΕΠΕΙΔΗ έχει αυξηθεί η συχνότητα του φαινομένου της πρόσμιξης
ελαιολάδου με άλλα είδη ελαίων και της προσφοράς αυτού σε χώρους
εστίασης, χωρίς την ενδεδειγμένη σήμανση αναφορικά με το
περιεχόμενο της συσκευασίας. και
ΕΠΕΙΔΗ το φαινόμενο αυτό αποτελεί παραπλάνηση των καταναλωτών
και απειλεί τόσο το δικαίωμα αυτών να επιλέγουν αφού ενημερωθούν
για τα τρόφιμα που καταναλώνουν, αλλά και για λόγους δημόσιας
υγείας· και
Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής του Άρθρου 8 της

Επίσημη

πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.

Εφημερίδα της

178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28 ης

Ε.Ε.: L 31,

Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και

1.2.2002, σ. 1.

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον
καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας τροφίμων»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

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

τίτλος.

Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με

54(Ι) του 1996

τους περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμους του 1996 έως

4(Ι) του 2000

2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο

122(Ι) του 2000

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί

40(Ι) του 2001
151(Ι) του 2001
159(Ι) του 2001
61(Ι) του 2002
153(Ι) του 2002
20(Ι) του 2003

Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμοι του 1996 έως 2014.

2
132(Ι) του 2003
161(Ι) του 2003
67(Ι) του 2004
172(Ι) του 2004
27(Ι) του 2005
163(Ι) του 2006
32(Ι) του 2010
13(Ι) του 2011
60(Ι) του 2011
177(Ι) του 2013.

Τροποποίηση

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

του βασικού

άρθρο 9 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 9Α.

«Απαγόρευση

9Α.-(1) Απαγορεύεται

πώλησης ελαίου

επιχείρησης

σε συσκευασία
που δεν πληροί

τροφίμων,

η

πώληση, στα πλαίσια
ελαίου

του

οποίου

η

συσκευασία δεν είναι εφοδιασμένη με σύστημα

τις απαιτούμενες

ανοίγματος

που

απαγορεύει

την

προϋποθέσεις.

επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας μετά την
εξάντληση του περιεχομένου της, τα χαρακτηριστικά
του

οποίου

αναγράφονται

στην

ετικέτα

της

συσκευασίας αυτής.
(2) Σε περίπτωση κατά την οποία εξουσιοδοτημένος
λειτουργός

αντιληφθεί

ότι

σε

συγκεκριμένη

επιχείρηση τροφίμων πωλείται έλαιο σε συσκευασία
που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1),
ετοιμάζει σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει στο
Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, για σκοπούς επιβολής
διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23Α.

3

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου«έλαιο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο
αυτό από τα στοιχεία (α) και (β) του σημείου 1 και τα
σημεία 3 και 6 του Μέρους VIII του Παραρτήματος VII
Επίσημη

της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

Εφημερίδα της

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

E.E.: L 299,

Κοινοβουλίου

16.11.2007, σ.1.

Δεκεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των

αγορών

και

του

Συμβουλίου,

γεωργικών

προϊόντων

της
και

17ης
την

κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72,
(ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου·»·
«επιχείρηση

τροφίμων»

σημαίνει

επιχείρηση

παροχής υπηρεσιών εστίασης, όπως εστιατόριο ή
καφενείο, και περιλαμβάνει επιχείρηση που ασκεί
δραστηριότητες στα πλαίσια ξενοδοχειακής μονάδας.
«πώληση» σημαίνει τη δωρεάν προσφορά ή/και
διάθεση στα πλαίσια επιχείρησης τροφίμων.».
Τροποποίηση

3. Το άρθρο 23Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

του άρθρου 23Α

στο τέλος της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) αυτού, του συνδέσμου

του βασικού
νόμου.

«ή» και με την προσθήκη αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας
παραγράφου:
«(ζ) το άρθρο 9Α του παρόντος Νόμου,».

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2015.

