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

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Κεφάλαιο V της πράξης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο:-

Επίσημη
Εφημερίδα της
E.E.: L 170,
30.06.2009,
σ. 1.

«Οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
30(Ι) του 2002
29(Ι) του 2003
258(Ι)του 2004
89(Ι) του 2005
71(Ι) του 2009
7(Ι) του 2011.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που
πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί των Βασικών
Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων
Νόμους του 2002 έως 2011 (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 (Αρ. 2) του 2011.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

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

(α)

Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«ʻΕπιτροπήʼ σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή∙
«ʻΚοινοποιούσα Αρχήʼ σημαίνει την
εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 18∙»∙

(β)

Επιτροπή

που

με τη διαγραφή του ακόλουθου όρου και του ορισμού του:
«ʻΕπιτροπή Έγκρισηςʼ σημαίνει την Επιτροπή που
εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 18 του παρόντος Νόμου»·

(γ)

με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «εγκεκριμένος
οργανισμός» και «κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός» με τους
ακόλουθους νέους ορισμούς, αντίστοιχα:
«ʻεγκεκριμένος οργανισμόςʼ σημαίνει ανεξάρτητο νομικό
πρόσωπο το οποίο εμπίπτει στη δικαιοδοσία της
Δημοκρατίας και πληροί τις προβλεπόμενες από τον παρόντα
Νόμο και τους Κανονισμούς προϋποθέσεις για την εκτέλεση
εργασιών σχετικών με τη διαδικασία εκτίμησης της
συμμόρφωσης προϊόντων, το οποίο εγκρίνεται για το σκοπό
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αυτό από την Κοινοποιούσα Αρχή·
ʻκυπριακός κοινοποιημένος οργανισμόςʼ σημαίνει εγκεκριμένο
οργανισμό, ο οποίος εγκρίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του
Μέρους ΙV και κοινοποιείται από την Κοινοποιούσα Αρχή
στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 21·».

Τροποποίηση
του άρθρου 16
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
άρθρο:

«Κοινοποιούσα
Αρχή.

Τροποποίηση του
βασικού νόμου με
την προσθήκη
νέου άρθρου.

16. Η Κοινοποιούσα Αρχή εγκρίνει οργανισμούς οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου και των
Κανονισμών για τη διεξαγωγή ενεργειών που καθορίζονται
στη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης προϊόντος και
τους κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.».

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο
16 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 16Α:

«Απαιτήσεις
σχετικά με την
Κοινοποιούσα
Αρχή.

16Α.-(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή συγκροτείται κατά τρόπο που
δεν συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων με τους
οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
(2) Η Κοινοποιούσα Αρχή οργανώνεται και λειτουργεί
κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η
αμεροληψία των δραστηριοτήτων της.
(3) Η Κοινοποιούσα Αρχή οργανώνεται κατά τρόπον ώστε
κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του οργανισμού
αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνεται από τα
αρμόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που
διεξήγαγαν την αξιολόγηση.
(4) Η Κοινοποιούσα Αρχή δεν προσφέρει ούτε προβλέπει
δραστηριότητες που εκτελούνται από τους οργανισμούς
αξιολόγησης της συμμόρφωσης ούτε παρέχει συμβουλευτικές
υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση.
(5) Η
Κοινοποιούσα
Αρχή
εξασφαλίζει
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει.

την

(6) Η Κοινοποιούσα Αρχή διαθέτει επαρκή αριθμό
αρμόδιου προσωπικού για τη σωστή εκτέλεση των
καθηκόντων της.».
Τροποποίηση
του άρθρου 18
του βασικού

5. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
άρθρο 18:
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νόμου.
«Έγκριση
οργανισμών.

18.-(1) Η εξέταση της αίτησης του οργανισμού για έγκριση,
γίνεται από την Κοινοποιούσα Αρχή η οποία απαρτίζεται
από(α)

Εκπρόσωπο του Υπουργείου·

(β)

εκπρόσωπο της αρμόδιας αρχής για το προϊόν ή
τα προϊόντα για τα οποία ζητείται η έγκριση·

(γ)

εκπρόσωπο
του
Κυπριακού
Προώθησης Ποιότητας.

Οργανισμού

(2) Η Κοινοποιούσα αρχή εξετάζει τα υποβαλλόμενα
δυνάμει του άρθρου 17 δικαιολογητικά και διαπιστώνει την
τήρηση ή μη των απαραίτητων προϋποθέσεων, εκ μέρους
του υπό έγκριση οργανισμού.
(3) Η διαδικασία λειτουργίας της Κοινοποιούσας Αρχής
καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς.».
Τροποποίηση
του άρθρου 19
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στα
εδάφια (1), (2) και (3) αυτού, των λέξεων «Επιτροπή Έγκρισης» με τις λέξεις
«Κοινοποιούσα Αρχή».

Τροποποίηση
του άρθρου 21
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στα
εδάφια (1), (2) και (3) αυτού, των λέξεων «Το Υπουργείο» με τις λέξεις «Η
Κοινοποιούσα Αρχή».

Τροποποίηση
του άρθρου 22
του βασικού
νόμου.

8. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο
εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων «Επιτροπή Έγκρισης» με τις λέξεις
«Κοινοποιούσα Αρχή».

Τροποποίηση
του άρθρου 23
του βασικού
νόμου.

9. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)
Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο
εδάφιο:
«(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή ανακαλεί την κοινοποίηση κυπριακού
κοινοποιημένου οργανισμού στις περιπτώσεις που-»∙
(β)
με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο
εδάφιο:
«(2) Η Κοινοποιούσα Αρχή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας την ανάκληση της έγκρισης και κοινοποίησης
κυπριακού κοινοποιημένου οργανισμού και ενημερώνει την
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Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την εν λόγω ανάκληση.»∙ και

(γ)
με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο
εδάφιο:
«(4) Σε περίπτωση ανάκλησης έγκρισης και κοινοποίησης
οργανισμού, η Κοινοποιούσα Αρχή διασφαλίζει ότι άλλος
κοινοποιημένος οργανισμός επεξεργάζεται τους φακέλους του
πρώτου, προκειμένου να διασφαλίζεται η απαιτούμενη
συνέχεια.».
Τροποποίηση
του άρθρου 24
του βασικού
νόμου.

10. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στα
εδάφια (1) και (2) αυτού, των λέξεων «Επιτροπής Έγκρισης» με τις λέξεις
«Κοινοποιούσας Αρχής».

Τροποποίηση
του άρθρου 25
του βασικού
νόμου.

11. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)
Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού,
με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(α) παραχωρούν στην Κοινοποιούσα Αρχή-»∙

Τροποποίηση
του άρθρου 26
του βασικού
νόμου.

(β)

με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α)
του εδαφίου (1) αυτού, των λέξεων «το Υπουργείο και η Επιτροπή
Έγκρισης» με τις λέξεις «η Κοινοποιούσα Αρχή».

(γ)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού,
των λέξεων «το Υπουργείο, την Επιτροπή Έγκρισης» με τις λέξεις
«την Κοινοποιούσα Αρχή»·

(δ)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) αυτού,
των λέξεων «το Υπουργείο, την Επιτροπή Έγκρισης» με τις λέξεις
«την Κοινοποιούσα Αρχή»·

(ε)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (η) του εδαφίου (1) αυτού,
των λέξεων «την Επιτροπή Έγκρισης και το Υπουργείο» με τις
λέξεις «την Κοινοποιούσα Αρχή»· και

(στ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων «Το
Υπουργείο» με τις λέξεις «Η Κοινοποιούσα Αρχή».

12. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «το
Υπουργείο και την Επιτροπή Έγκρισης» με τις λέξεις «την
Κοινοποιούσα Αρχή»· και

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4285, 1/7/2011

90(I)/2011
5

(β)

Τροποποίηση
του άρθρου 26Α
του βασικού
νόμου.

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού, των λέξεων «της
Επιτροπής Έγκρισης και του Υπουργείου» με τις λέξεις «της
Κοινοποιούσας Αρχής».

13. Το άρθρο 26Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση
του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή, οργανισμούς για
σκοπούς χορήγησης εγκρίσεων σε σχέση με τεχνικές προδιαγραφές
που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα, σύμφωνα με διαδικασίες και
κριτήρια που καθορίζονται για τα προϊόντα αυτά σε Κανονισμούς.».

Τροποποίηση
του άρθρου 58
του βασικού
νόμου.

14. Το άρθρο 58 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση
στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, των λέξεων «Επιτροπής
Έγκρισης» με τις λέξεις «Κοινοποιούσας Αρχής».

Αρ. Φακ.: 23.01.052.121-2011
ΚλΧ/ΜΑΤ

