
 

Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2001 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 159(Ι) του 2001  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2001 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος. 

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

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τροφίμων 
(Έλεγχος και Πώληση) Νόμους του 1996 έως (Αρ. 2) του 2001 (που 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 (Αρ. 3) του 2001. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 29 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη 
νέα παράγραφο (ζ): 

 «(ζ) για να απαγορεύει ή ρυθμίζει την εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, κατοχή προς 
πώληση, έκθεση προς πώληση, προσφορά προς πώληση, διαφήμιση προς πώληση, 
αποθήκευση, αποστολή ή παράδοση τροφίμων, που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, ή οποιωνδήποτε κατηγοριών τέτοιων τροφίμων,»· 

 (β) με την προσθήκη, στην παράγραφο (ιβ) του εδαφίου (1) αυτού αμέσως μετά τις 
λέξεις «και για να παρέχει ή/και αναθέτει στα εν λόγω πρόσωπα», των λέξεων «ή/και σε 
οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα»· και 

 (γ) με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (ιε) του εδαφίου (1) σε παράγραφο 
(ιστ), και την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιδ), της ακόλουθης νέας 
παραγράφου (ιε): 

 «(ιε) για να— 
 (i) επιβάλλει, απαγορεύει, ρυθμίζει, ή περιλάβει πρόνοιες που αφορούν— 

 (Α) την παροχή ή δημοσίευση υλικού στα πλαίσια επαγγελματικής, εμπορικής ή 
βιομηχανικής δραστηριότητας, αναφορικά με τη χρήση τροφίμου ή τη διατροφή,

 (Β) την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας, στοιχείου ή υλικού σε πρόσωπο που 
καθορίζεται στην παράγραφο (ιβ), είτε κατόπιν απαίτησης τέτοιου προσώπου είτε 
όχι, 

 (ii) προνοεί για τον καθορισμό και την επιβολή τέλους σε πρόσωπα για παροχή 
αντιγράφων εγγράφων που αναφέρονται σε κανονισμούς.». 
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