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Προοίμιο. 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της  
ΕΕ: L 218,  
13.8.2008,  
σ. 30. 

Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΙ και του Άρθρου 39 της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας 
της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 339/93 του Συμβουλίου», 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
156(Ι) του 2002. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και 
Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο του 2002 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και 
Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμοι του 2002 και 2010. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

  
  (α) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου σε εδάφιο (1)∙ 
   
  (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, όπως αυτό αναριθμήθηκε, στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 
   
 Επίσημη 

Εφημερίδα της 
ΕΕ:  L 218, 
13.8.2008,  
σ. 30. 

««Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης 
και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου»∙»∙ και 

   
  (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 
  
  «(2) Αναφορά στον παρόντα Νόμο σε Οδηγία, Κανονισμό ή άλλη πράξη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει αναφορά σε τέτοια 
πράξη, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) 
αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ1): 

  
  «(γ1) να ενεργεί ως ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης της Δημοκρατίας για τους σκοπούς 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 να εφαρμόζει το Κεφάλαιο ΙΙ και το Άρθρο 39 του εν λόγω 
Κανονισμού, και να συμμορφώνεται εκ μέρους της Δημοκρατίας με τις υποχρεώσεις τις οποίες 
επιβάλλει ο εν λόγω Κανονισμός στις εθνικές αρχές της Δημοκρατίας,». 
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