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Απιθμόρ  59 

Οι πεπί Θεζπίζεωρ Δθνικών Μέηπων για ηην Τγιεινή Παπαγωγή και Γιάθεζη ζηην Αγοπά Οπιζμένων 
Σποθίμων Εωικήρ Πποέλεςζηρ (Σποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2019, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό 
ςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 16 ηος πεπί ηηρ Τγιεινήρ Παπαγωγήρ Σποθίμων Εωικήρ Πποέλεςζηρ και 
Γιάθεζήρ ηοςρ ζηην Αγοπά καθώρ και για άλλα ςναθή Θέμαηα Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων 
Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα 
με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος 
Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 
1990 μέσπι 3(Η) ηος 2010). 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΕΧΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΧ 
ΚΑΗ ΓΗΑ ΑΛΛΑ ΤΝΑΦΖ ΘΔΜΑΣΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2003 ΔΧ 2013 

_____________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16 

Πξννίκην. 
 
Δπίζεκε   
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 139, 
30.04.2004, ζ.1. 

Γηα ζθνπνχο θαιχηεξεο εθαξκνγήο ησλ πξάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν-  
 
«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ»,  
 

  
Δπίζεκε   
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 139, 
30.04.2004,  
ζ. 55. 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα 
δσηθήο πξνέιεπζεο», 
 

  
 

150 (Η) ηνπ 2003 
148 (Η) ηνπ 2004 
  80 (Η) ηνπ 2006 
114 (Η) ηνπ 2009 
126 (Η) ηνπ 2011 

122 (Η) ηνπ 2013. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε απηφ απφ ην 
άξζξν 16 ηνπ πεξί ηεο Τγηεηλήο Παξαγσγήο Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο θαη 
Γηάζεζήο ηνπο ζηελ Αγνξά θαζψο θαη γηα άιια πλαθή Θέκαηα Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο 
αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 



 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
 
Δπίζεκε   
Δθεκεξίδα,  
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
15.11.2013 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Θεζπίζεσο Δζληθψλ Μέηξσλ γηα 
ηελ Τγηεηλή Παξαγσγή θαη Γηάζεζε ζηελ Αγνξά Οξηζκέλσλ Σξνθίκσλ Εσηθήο 
Πξνέιεπζεο (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2019 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο 
πεξί Θεζπίζεσο Δζληθψλ Μέηξσλ γηα ηελ Τγηεηλή Παξαγσγή θαη Γηάζεζε ζηελ Αγνξά 
Οξηζκέλσλ Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο Καλνληζκνχο ηνπ 2013 (πνπ ζην εμήο ζα 
αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο 
Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Θεζπίζεσο Δζληθψλ Μέηξσλ γηα ηελ 
Τγηεηλή Παξαγσγή θαη Γηάζεζε ζηελ Αγνξά Οξηζκέλσλ Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο 
Καλνληζκνί ηνπ 2013 θαη 2019. 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ Καλνληζκνχ 2   
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ.  

2. Ζ παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνχ 2 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ, ηξνπνπνηείηαη σο 
αθνινχζσο: 
 
 
 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ «κηθξέο 

πνζφηεηεο» κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν: 
 

 «(β) γηα ηα πξντφληα κε βάζε ην λσπφ γάια, πνζφηεηα ε νπνία πξνέθπςε 
απφ ηελ επεμεξγαζία λσπνχ αηγηλνχ ή πξφβεηνπ ή αηγνπξφβεηνπ 
ή/θαη αγειαδηλνχ γάιαθηνο πνπ δελ μεπεξλά ηα εθαηφ πελήληα ιίηξα 
(150 ιίηξα) εκεξεζίσο·»∙ θαη  

 
 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ «πξντφληα κε βάζε ην λσπφ 

γάια» κε ηνλ αθφινπζν λέν νξηζκφ: 
  
  «πξντφληα κε βάζε ην λσπφ γάια» ζεκαίλεη ηα ραινχκηα ή ηελ αλαξή ή ηα 

ηπξηά θιανχλαο ή ηνλ ηξαραλά ή ην ηπξί ή ην γηανχξηη ή άιια πξντφληα ηα 
νπνία παξάγνληαη απφ ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ λσπνχ γάιαθηνο·».  
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