
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΝΟΜΟ 
--------------------------    

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 30(Ι) του 2002 

 29(Ι) του 2003 

258(I) του 2004. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Βασικών 

Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες 

Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί των Βασικών 

Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες 

Κατηγορίες Προϊόντων Νόμους του 2002 έως 2004 (οι 

οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και 

ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 

ως οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να 

πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι του 

2002 έως 2005. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του ορισμού «κοινοποιημένος οργανισμός», 

με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

  

 «“κοινοποιημένος οργανισμός” σημαίνει κυπριακό 

κοινοποιημένο οργανισμό και κάθε οργανισμό, ο οποίος 

κοινοποιείται από κράτος μέλος στην Επιτροπή και  στα 

άλλα  κράτη  μέλη, για σκοπούς εκτέλεσης της διαδικασίας      

εκτίμησης της συμμόρφωσης δυνάμει των σχετικών με το 

προϊόν Οδηγιών και ο οποίος περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο κοινοποιημένων οργανισμών που δημοσιεύεται 

από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηρείται σε σχετικό αρχείο από το 

Υπουργείο δυνάμει του άρθρου 21 και περιλαμβάνει 

οργανισμούς, οι οποίοι δυνατό να αναφέρονται σε 
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Κανονισμούς ως αναγνωρισμένοι τρίτοι φορείς, οργανισμοί 

επιθεώρησης, ελεγκτικές υπηρεσίες των χρηστών, 

εργαστήρια δοκιμών και οργανισμοί πιστοποίησης.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 19 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της φράσης «που καθορίζεται με 

Κανονισμούς» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «που δυνατόν 

να καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργού Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 21 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

  
 «(3) Το Υπουργείο τηρεί αρχείο, στο οποίο το κοινό μπορεί 

να έχει πρόσβαση, των κοινοποιημένων οργανισμών, όπως 

αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας, ταυτόχρονα, το προϊόν 

ή τα προϊόντα, σε σχέση με τα οποία έχουν κοινοποιηθεί.».  

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 58 

του βασικού 

νόμου. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

άρθρου 58 αυτού, με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

   

 «Αρμοδιότητες 

και 

υποχρεώσεις 

Υπουργείου. 

58.-(1) Το Υπουργείο, άνευ επηρεασμού 

οποιωνδήποτε άλλων αρμοδιοτήτων και 

υποχρεώσεών του που καθορίζονται στον 

παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς,  είναι 

υπεύθυνο για - 

   

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4015, 22/7/2005 89(I)/2005



 3 

  (α) τη λειτουργία της Επιτροπής 

Έγκρισης. 

   

  (β) την κοινοποίηση εγκεκριμένων 

οργανισμών, δυνάμει του άρθρου 

21. 

  

  (γ) την τήρηση αρχείου στο Υπουργείο 

όλων των κοινοποιημένων 

οργανισμών που δημοσιεύονται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  

  (δ) την ενημέρωση του εμπορικού και 

βιομηχανικού κόσμου για την 

εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 

  

  (ε) το συντονισμό για την καλύτερη 

εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 

  

  (στ) την παροχή συμβουλών και την 

καθοδήγηση των αρμόδιων 

αρχών, σε σχέση με την εφαρμογή 

του παρόντος Νόμου. 

  

     (2) Το Υπουργείο οφείλει να τηρεί την 

εμπιστευτικότητα οποιωνδήποτε 

πληροφοριών λαμβάνει κατά την 

ενάσκηση των αρμοδιοτήτων και 

εξουσιών που του παραχωρούνται από 

τον παρόντα Νόμο.». 

  
ΜΚΝ/ΓΧ 
23.01.075.2005 
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