
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2004 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός τίτλος 
13(Ι) του 1993 
53(Ι) του 2002 
19(Ι) του 2004 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ζωοτροφών και 
Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και 
Χρήσεως) (Τροποποιητικός)(Αρ.2) Νόμος του 2004 και θα 
διαβιβάζεται μαζί με τους περί Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, 
Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμους του 1993 έως 2004 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»)  και ο βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ζωοτροφών και 
Προσθετικών των Ζωοτροφών Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και 
Χρήσεως) Νόμοι του 1993 έως (Αρ.2) του 2004. 
 

Τροποποίηση  
του άρθρου 2 
του βασικού νόμου 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
στον ορισμό «επιθεωρητής» μετά τη λέξη «Γεωργίας» (δεύτερη 
γραμμή» του σημείου του κόμματος ακολουθούμενου από τη 
φράση: 
«ή Έκτακτο Κτηνοτροφικό Λειτουργό που ήθελε προσληφθεί από το 
Συμβούλιο με βάση το εδάφιο 3 του άρθρου 24,». 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού νόμου 

3. Στο άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1), παράγραφος (γ) αμέσως 
μετά τη λέξη όρους των λέξεων «κυκλοφορίας και». 

 
(β) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) των εξής 

εδαφίων 3 και 4: 
 «(3) Το Συμβούλιο προβαίνει στην πρόσληψη του 

αναγκαίου για την εφαρμογή του Νόμου έκτακτου 
προσωπικού.». 

 «(4) το Συμβούλιο ετοιμάζει ετήσιο προϋπολογισμό των 
εσόδων και εξόδων του, ο οποίος υποβάλλεται στον 
Υπουργό.». 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 25Α 
του βασικού νόμου 
Νόμος 34(Ι)του 
2001 

4. Το άρθρο 25Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη αμέσως με το εδάφιο (10) του ακόλουθου εδαφίου (11): 
 
«(11) Εάν Επιθεωρητής διαπιστώσει καθοιονδήποτε τρόπο ότι: 
 

(α) Μια εγκατάσταση παρασκευάζει για να θέσει σε κυκλοφορία 
καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή προμίγματα, ή 
παρασκευάζει, για να θέσει σε κυκλοφορία ή για 
αποκλειστική δική της χρήση, σύνθετες ζωοτροφές οι οποίες 
περιέχουν καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή 
προμίγματα χωρίς αυτή να είναι εγγεγραμμένη, ή 

 
(β) ένας ενδιάμεσος συσκευάζει ή εισάγει προς πώληση ή 

κατέχει προς πώληση καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή 
προμίγματα χωρίς να είναι εγγεγραμμένος, 
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 αυτός μπορεί να κατάσχει τα προαναφερθέντα υλικά που 
βρίσκονται στην κατοχή της εγκατάστασης ή του ενδιάμεσου και 
να διατάξει την καταστροφή ή διάθεση τους κατά τέτοιο τρόπο 
όπως αυτός ήθελε αποφασίσει, και μέχρι την καταστροφή ή 
διάθεση τους ο επιθεωρητής είναι δυνατό να σφραγίσει ή 
ασφαλίσει αυτά.  Νοείται ότι η εγκατάσταση ή ο ενδιάμεσος 
πρέπει να διατηρήσουν τα υλικά όπως σφραγίστηκαν ή 
ασφαλίστηκαν από τον επιθεωρητή και να μη προκαλέσουν 
οποιαδήποτε μεταβολή των υλικών ή της σφραγίδας του 
Επιθεωρητή.». 
   

Τροποποίηση του 
άρθρου 27 του 
βασικού νόμου 
Νόμος 34(Ι)του 
2001 

5. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
αμέσως μετά το εδάφιο (10) αυτού του ακόλουθου εδαφίου (11): 
 
«(11) Εάν Επιθεωρητής διαπιστώσει καθοιονδήποτε τρόπο ότι: 
 

(α) Μια εγκατάσταση παρασκευάζει για να θέσει σε κυκλοφορία 
καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή προμίγματα ή άλλα 
καθοριζόμενα υλικά, ή παρασκευάζει για να θέσει σε 
κυκλοφορία ή για αποκλειστική δική της χρήση, σύνθετες 
ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν καθοριζόμενα προμίγματα 
χωρίς αυτή να είναι εγκεκριμένη εγκατάσταση, ή 

 
(β) ένας ενδιάμεσος συσκευάζει ή εισάγει προς πώληση ή 

πωλεί η κατέχει προς πώληση καθοριζόμενα αυτούσια 
προσθετικά ή καθοριζόμενα προμίγματα χωρίς αυτός να 
είναι εγκεκριμένος ενδιάμεσος, 

 
αυτός μπορεί να κατάσχει τα προαναφερθέντα υλικά που 
βρίσκονται στην κατοχή της εγκατάστασης ή του ενδιάμεσου και 
να διατάξει την καταστροφή ή διάθεσή τους κατ΄ άλλο τρόπο 
όπως αυτός ήθελε αποφασίσει, και μέχρι την καταστροφή ή 
τέτοια διάθεσή τους ο Επιθεωρητής είναι δυνατό να σφραγίσει ή 
ασφαλίσει αυτά. Νοείται ότι η εγκατάσταση ή ο ενδιάμεσος 
πρέπει να διατηρήσουν τα υλικά όπως σφραγίστηκαν ή 
ασφαλίστηκαν από τον επιθεωρητή και να μην προκαλέσουν 
οποιαδήποτε μεταβολή των υλικών ή της σφραγίδας του 
Επιθεωρητή.». 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 31 
του βασικού νόμου  
Νόμος 53(Ι) του 
2002 

5. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
αντικατάσταση του σημείου της τελείας με το σημείο του κόμματος 
μετά τη λέξη «καθορισμού» (τέταρτη γραμμή) και την προσθήκη της 
φράσης «περιλαμβανομένης και της έκδοσης Κανονισμών για την 
ενσωμάτωση σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών στους Κανονισμούς 
του Νόμου.». 
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