
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2009 

 
        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 41(Ι) του 2004 
85(Ι) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Γενικής 
Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμους του 2004 και 2009 (που στο εξής θα αναφέρονται 
ως «ο βασικός νόμος»), και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμοι του 2004 έως 2010. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Ο ορισμός του όρου «επιτήρηση της αγοράς» που αναφέρεται στο άρθρο 2 του 
βασικού νόμου, τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτό της φράσης «ή/και 
Διατάγματα», αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» (πέμπτη γραμμή). 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ 
αυτό της φράσης «ή/και Διατάγματα», αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» (δωδέκατη 
γραμμή).  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτό της φράσης 
«ή/και Διατάγματα», αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» (τέταρτη γραμμή). 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ 
αυτό της φράσης «ή/και Διατάγματα», αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» (πέμπτη 
γραμμή). 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

 

   
  (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «ή/και Διατάγματα», 

αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» (τρίτη γραμμή)∙ και 
   
  (β)  με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης «ή/και 

Διαταγμάτων», αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμών» (τρίτη γραμμή). 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 18 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

   
  (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «ή/και Διατάγματα», 

αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» (τέταρτη γραμμή)∙ 
   
  (β)  με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «ή/και Διατάγματα», 

αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» (όγδοη γραμμή)∙ και 
   
  (γ)  με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού της 

φράσης «ή/και Διατάγματα», αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» 
(τέταρτη γραμμή). Και 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 
 

   
  (α)  Με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) της φράσης 

«ή/και Διατάγματα», αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμοί» (τέταρτη 
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γραμμή)∙ και 
   
  (β)  με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού της φράσης «ή/και Διατάγματα», 

αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» (έβδομη γραμμή). 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 
 

   
  (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «ή/και Διατάγματα», 

αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» (δέκατη γραμμή)∙ 
   
  (β)  με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού της 

φράσης «ή/και Διατάγματα», αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» (τρίτη 
γραμμή)∙ και 

   
  (γ)  με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού της φράσης «ή/και Διατάγματα», 

αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμοί» (πέμπτη γραμμή). 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτό της 
φράσης «ή/και Διατάγματα», αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» (έκτη γραμμή). 

  
Τροποποίηση 
του τίτλου του 
ΜΕΡΟΥΣ V του 
βασικού νόμου. 

11.- Ο τίτλος του ΜΕΡΟΥΣ V του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ 
αυτό της φράσης «ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/95/ΕΚ» αμέσως μετά τη λέξη 
«ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου. 

12.  Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
  

  (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
  
  «(1) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή των 

Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για 
τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του 
άρθρου 45Α του βασικού νόμου.». και 

  
 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  
  «(2) Απαγορεύεται η εξαγωγή από τη Δημοκρατία επικίνδυνων προϊόντων για 

τα οποία έχει ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή όπως αναφέρεται στο 
εδάφιο (1), εκτός αν η απόφαση προβλέπει διαφορετικά.». 

  
Τροποποίηση 
του  άρθρου 30 
του βασικού 
νόμου. 

13. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   
  (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «ή/και Διατάγματα», 

αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμοί» (πρώτη γραμμή)∙ 
   
  (β)  με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης «ή/και Διατάγματα», 

αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμοί» (πρώτη γραμμή)∙ 
   
  (γ)  με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού της 

φράσης «ή/και Διαταγμάτων», αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμών» 
(πέμπτη γραμμή)∙ 
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  (δ)  με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού της 

φράσης «ή/και Διατάγματα», αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» 
(τέταρτη γραμμή)∙ 

   
  (ε)  με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού της φράσης «ή/και 

Διαταγμάτων», αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμών» (δεύτερη γραμμή)∙ 
   
  (στ)  με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού της φράσης «ή/και Διατάγματα», 

αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» (τέταρτη γραμμή)∙ και 
   
  (ζ)  με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο της φράσης «ή/και Διαταγμάτων», 

αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμών». 
  
Τροποποίηση 
του  άρθρου 36 
του βασικού 
νόμου. 

14. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 36 του βασικού νόμου 
τροποποιείται με τη διαγραφή απ’ αυτήν της λέξης «εκδιδόμενους» (τρίτη γραμμή) και 
την προσθήκη της φράσης «ή/και Διατάγματα εκδιδόμενα» αμέσως μετά τη λέξη 
«Κανονισμούς» (τρίτη γραμμή). 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 40 
του βασικού 
νόμου. 

15. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτό της 
φράσης «ή/και Διατάγματα», αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» (τρίτη γραμμή). 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 41 
του βασικού 
νόμου. 

16. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 
 

   
  (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «ή/και Διατάγματα», 

αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» (τρίτη γραμμή)∙ και 
   
  (β)  με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης «ή/και Διατάγματα», 

αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» (τρίτη γραμμή). 
   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη σ’ 
αυτόν νέου 
άρθρου 45Α. 

17. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν του ακόλουθου νέου 
άρθρου 45Α:  
 

 «Έκδοση 
Διαταγμάτων. 

45Α. Ο Υπουργός εκδίδει Διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την εφαρμογή των 
Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 της Οδηγίας 
2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 3ης 
Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.». 

 

 

 

 

 
Κλ.Χ/ΕΧ 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.051.027/2010 
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