
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003  
  
       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

 

150(Ι) του 2003. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υγιεινής 

Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους 

στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης 

και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή 

Θέματα Νόμο του 2003 (που στο εξής θα αναφέρεται ως ο 

«βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων 

Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και 

για άλλα Συναφή Θέματα Νόμοι του 2003 και 2004. 
  
Τροποποίηση 

προοιμίου του 

βασικού νόμου. 

1. Το προοίμιο του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (η) με 

κόμμα και την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (η), 

των ακόλουθων νέων παραγράφων (θ) και (ι): 
  
  «(θ) ‘Οδηγία 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης 

Απριλίου 1996, περί απαγορεύσεως της 

χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική 

ή θυρεοστατική δράση και των β- ανταγωνιστικών 

ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς 

λόγους και καταργήσεως των οδηγιών 

81/602/ΕΟΚ, 88/146/ΕΟΚ και 88/299/ΕΟΚ’ (ΕΕ 

L125 της 23.05.1996, σ. 3), όπως τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 2003/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας 
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Σεπτεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της 

Οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, περί 

απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων 

ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των 

β- ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή 

για κερδοσκοπικούς λόγους (ΕΕ L 262 της 

14.10.2003, σ. 17), 
   
  (ι)   ‘Οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης 

Απριλίου 1996, περί λήψεως μέτρων ελέγχου για 

ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα 

ζώα και στα προϊόντα τους και καταργήσεως των 

οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των 

αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ’ (ΕΕ L 

125 της 23.05.1996 σ. 10), όπως τροποποιήθηκε 

από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του 

Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003, για την 

προσαρμογή στην Απόφαση 1999/468/ΕΚ των 

διατάξεων των σχετικών με τις επιτροπές που 

επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της, οι οποίες 

προβλέπονται από πράξεις του Συμβουλίου που 

εκδόθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία 

συμβουλευτικής επιτροπής (ειδική πλειοψηφία) 

(ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με - 

  (α) την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και της ερμηνείας τους: 
  

  «“β-ανταγωνιστής” σημαίνει β-αδρενοτροπικός 

ανταγωνιστής· 
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  “κατάλοιπο” σημαίνει κατάλοιπο ουσίας με 

φαρμακολογική δράση, των προϊόντων μεταποίησής της 

και άλλης ουσίας, η οποία μεταδίδεται σε ζωικό προϊόν 

και δύναται να βλάψει την ανθρώπινη υγεία·»· 
  
  (β) την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος της 

ερμηνείας του όρου «ζώα» με κόμμα και την προσθήκη 

των ακόλουθων λέξεων και σημείων στίξης «- ζώα 

υδατοκαλλιέργειας·». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την ένθεση, αμέσως μετά τις λέξεις «στην 

αρμόδια αρχή» (τέταρτη γραμμή) της ακόλουθης φράσης «με 

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16 του 

παρόντος Νόμου ή». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του ως εδάφιο (1) και την 

προσθήκη, αμέσως μετά από αυτό, των ακόλουθων νέων 

εδαφίων (2) και (3): 
  
  «(2) Πέραν των ποινών, που προβλέπονται στο εδάφιο 

(1), το δικαστήριο δύναται να επιβάλει στον 

καταδικασθέντα την πληρωμή οποιωνδήποτε εξόδων 

για την καταστροφή τροφίμων ζωικής προέλευσης, 

ζώων, ζωικών προϊόντων, τη σφαγή ζώων ή την 

αποθήκευση και μεταφορά τους, που διενεργήθηκε με 

δαπάνες της αρμόδιας αρχής και συνδέονται με τη 

διάπραξη των αδικημάτων, που καθορίζονται στο 

εδάφιο (1). 
   
    (3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) εφαρμόζονται 
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χωρίς επηρεασμό των διοικητικών μέτρων, που μπορεί 

να επιβάλει η αρμόδια αρχή, στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, δυνάμει του παρόντος 

Νόμου και Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (κ) του 

εδαφίου (2) αυτού με άνω τελεία, και την προσθήκη, αμέσως 

μετά την παράγραφο (κ), των ακόλουθων νέων παραγράφων 

(κα), (κβ), (κγ), (κδ), (κε), (κστ), (κζ) και (κη): 
  
  «(κα) να απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση ορισμένων 

ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και 

των β- ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική 

παραγωγή· 
   
  (κβ)  να θεσπίζουν μέτρα ελέγχου για ουσίες και 

ομάδες καταλοίπων· 
  
  (κγ) να παρέχουν δικαίωμα ένστασης κατά 

οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνεται δυνάμει 

εκδιδομένων Κανονισμών· 
  
  (κδ) να απαγορεύουν την εμπορία και κατοχή 

ορισμένων ουσιών και τη χορήγησή τους σε ζώα 

και να καθορίζουν μέτρα και περιορισμούς, 

αναφορικά με ζώα στα οποία χορηγήθηκαν οι 

ουσίες· 
  
  (κε) να καθορίζουν απαιτήσεις για επιχειρήσεις, οι 

οποίες αγοράζουν ή παράγουν ή 

παρασκευάζουν απαγορευμένες ουσίες· 
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  (κστ) να απαγορεύουν την εισαγωγή ζώων και 

προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες 

χώρες· 
  
  (κζ) να καθορίζουν υποχρεώσεις και μέτρα για την 

επιτήρηση της αλυσίδας παραγωγής ζώων και 

προϊόντων ζωικής προέλευσης για ανίχνευση 

καταλοίπων και ουσιών· και 
  
  (κη) να καθορίζουν καθήκοντα, αναφορικά με τους 

ιδιοκτήτες και τους υπεύθυνους εκμεταλλεύσεων 

και εγκαταστάσεων, τους κτηνίατρους και τους 

κτηνοτρόφους.». 
  
Έναρξη της  

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία, που 

τίθεται σε ισχύ ο βασικός νόμος. 

  

 

 

 

ΧΦ/ΜΓ 
Δ15/ΕΕ/ΜΧ/τρ.νμ.υγιεινής εμπορίας τροφ. ζωικής προέλευσης.040216/17/ΠΓΠ 
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