Λευκωσία, 3 Μαρτίου 2021
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «ο περί Φαρμακούχων
ζωοτροφών και Ενδιάμεσων Προϊόντων (παρασκευή, διάθεση στην αγορά και
χρήση Εφαρμοστικές διατάξεις) Νόμος του 2021»
Κυρία/ε,
Σας ενημερώνουμε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος διεξάγουν δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Νόμου με τίτλο «ο περί
Φαρμακούχων ζωοτροφών και Ενδιάμεσων Προϊόντων (παρασκευή, διάθεση στην αγορά και χρήση
Εφαρμοστικές διατάξεις) Νόμος του 2021».
Το σχέδιο νόμου ετοιμάστηκε για σκοπούς πλήρης εναρμόνισης με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ΦΖ, την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου»
Συγκεκριμένα αφορά τόσο τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με την παρασκευή και διάθεση
φαρμακούχων ζωοτροφών στην αγορά αλλά και τις εταιρείες παρασκευής και διάθεσης ενδιάμεσων
προϊόντων. Το σχέδιο νόμου εισάγει νέες διατάξεις και παρακινεί τις επιχειρήσεις όπως σχεδιάζουν,
εφαρμόζουν και διατηρούν μόνιμη γραπτή διαδικασία ή διαδικασίες οι οποίες βασίζονται στις αρχές
HACCP (δεν απαιτεί από τις επιχειρήσεις να έχουν πιστοποιητικό HACCP).
Το νομοσχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στον ακόλουθο
σύνδεσμο ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Ανακοινώσεις (moa.gov.cy)
Η διαβούλευση θα διεξαχθεί αποκλειστικά γραπτώς και ως εκ τούτου καλούνται όλοι οι
ενδιαφερόμενοι όπως μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2021 αποστείλουν γραπτώς ή ηλεκτρονικά τις
όποιες απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις επί του κειμένου του σχεδίου του Νόμου στις ακόλουθες
διευθύνσεις : director@vs.moa.gov.cy και epetrou@vs.moa.gov.cy κα. Ελένη Βαταμίδου Πέτρου.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο
22-805200.
Με εκτίμηση,
Κύπρος Αντωνίου,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
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