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 Για συμπλήρωση της εναρμόνισης με τις πράξεις της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 
  
 (α) «Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την 

καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον 

τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών» (EE L 

204 της 21.07.1998, σ. 37), όσον αφορά τα άρθρα 8 

έως 10· και  
  
 (β) «Οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 1998 για την 

τροποποίηση της καθιέρωσης μιας διαδικασίας 

πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων 

και προδιαγραφών» (EE L 21 της 5/8/1998, σ. 18),  
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

72(Ι) του 2003. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της 

Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους 

Τεχνικούς Κανόνες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης 

Ορισμένων Τεχνικών Κανόνων Νόμο του 2003 (που στο 

εξής θα αναφέρεται ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός 

νόμος, του οποίου ο συνοπτικός τίτλος τροποποιείται 

δυνάμει του άρθρου 2, και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά 

με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμοι του 2003 και 2004. 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 1 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 1 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του συνοπτικού τίτλου αυτού με τον                                                                                    

ακόλουθο νέο συνοπτικό τίτλο «ο περί της Διαδικασίας 

Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς 

Κανόνες Νόμος του 2003». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση, στην ερμηνεία του όρου «τεχνική 

προδιαγραφή», της λέξης «πιστοποίησης» (έβδομη γραμμή) 

με τη λέξη «πιστότητας». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 5(3) του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «σχετικά με τις 

υπηρεσίες» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «που 

αναφέρονται στο άρθρο 2(1), στην ερμηνεία του όρου 

“τεχνικοί κανόνες de facto”». 
  
Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που ορίζει 

το Υπουργικό Συμβούλιο με Γνωστοποίηση του που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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