
1464
1464 

 
 

 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 182/2021 
Αρ. 5517, 29.4.2021 

 

Αριθμός 182 
 

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για 
Επιστημονικούς Σκοπούς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 32 του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, αφού κατατέθηκαν 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με 
τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010). 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1994 ΕΩΣ 2020 

 
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 32 

Προοίμιο. 
Επίσημη Εφημερίδα 
της ΕΕ.: L 170, 
25.6.2019, 
σ. 115. 

Για  σκοπούς  εφαρμογής  του  άρθρου  6  της  πράξης  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  με  τίτλο 
«Κανονισμός  (ΕΕ)  2019/1010  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης 
Ιουνίου 2019 σχετικά με την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 166/2006 και 
(ΕΕ)  αριθ.  995/2010  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  των  οδηγιών 
2002/49/ΕΚ,   2004/35/ΕΚ,   2007/2/ΕΚ,   2009/147/ΕΚ   και   2010/63/ΕΕ   του   Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 338/97 και (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 
του Συμβουλίου και της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,

 
46(Ι) του 1994 
94(Ι) του 1997 
75(Ι) του 2000 
43(Ι) του 2002 
95(Ι) του 2008 

134(Ι) του 2009 
15(Ι) του 2011 
55(Ι) του 2013 

175(Ι) του 2020. 

Το Υπουργικό  Συμβούλιο,  ασκώντας  τις  εξουσίες  που  χορηγούνται σε αυτό  δυνάμει του 
άρθρου 32 του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους 
Κανονισμούς:

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
5.7.2013 

3.2.2017. 

1.  Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων 
(Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων 
(Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς) Κανονισμούς του 
2013  και  2017  (που  στο  εξής  θα αναφέρονται  ως  «οι βασικοί  κανονισμοί»)  και  οι βασικοί 
κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας και Ευημερίας  
των  Ζώων  (Προστασία  των  Ζώων  που  Χρησιμοποιούνται  για  Επιστημονικούς 
Σκοπούς) Κανονισμοί του 2013 έως 2021.

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 38 
των βασικών 
κανονισμών. 

2.  Ο Κανονισμός 38 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 

(α)    Mε την αντικατάσταση της παραγράφου (3) αυτού με την ακόλουθη παράγραφο: 
 

«(3) (α)        Στη μη τεχνική περίληψη του έργου προσδιορίζεται κατά πόσον 
ένα έργο απαιτείται να υποβληθεί σε αναδρομική αξιολόγηση, καθώς 
και η ημερομηνία της αξιολόγησης αυτής. 

 
(β) Στην αναφερόμενη στην υποπαράγραφο (α) περίπτωση, η αρμόδια 

αρχή μεριμνά, ώστε, από την 1η  Ιανουαρίου 2021, η μη τεχνική 
περίληψη έργου να επικαιροποιείται με τα αποτελέσματα της 
αναδρομικής   αξιολόγησης   εντός   έξι   (6)   μηνών   από   την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης.». και 
 

(β)    με την αντικατάσταση της παραγράφου (4) αυτού με την ακόλουθη παράγραφο: 
 

«(4) (α)      Η αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, τις μη 
τεχνικές περιλήψεις των έργων που διαθέτουν άδεια, καθώς και 
τυχόν επικαιροποιήσεις τους.
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(β) Η αρμόδια αρχή, από την 1η  Ιανουαρίου 2021, υποβάλλει προς 

δημοσίευση  τις  μη  τεχνικές  περιλήψεις  των  έργων  το  αργότερο 
εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση, καθώς και τυχόν 
επικαιροποιήσεις τους μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης στην 
Επιτροπή.». 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 50  των 
βασικών 
κανονισμών. 

3.  Ο Κανονισμός 50 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 

(α)    Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο πλαγιότιτλο: 
 

«Πληροφορίες για την εφαρμογή και την παροχή στατιστικών δεδομένων.».
 

 
(β)    με την αντικατάσταση της παραγράφου (1) αυτού με την ακόλουθη παράγραφο: 

 
«(1) (α)      Η αρμόδια αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή έως τη 10η Νοεμβρίου 

2023 και στη συνέχεια ανά πενταετία, τις πληροφορίες σχετικά με 
την  εφαρμογή  των  παρόντων  Κανονισμών  και  ειδικότερα  των 
παραγράφων (1) έως (3) του Κανονισμού 10 και των Κανονισμών 
24, 28, 33, 38, 41, 42 και 48. 

 
(β) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει και δημοσιεύει τις αναφερόμενες στην 

υποπαράγραφο (α) πληροφορίες  μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης 
σε μορφότυπο που θεσπίζει η Επιτροπή.». και 

 
(γ)    με την αντικατάσταση των υποπαραγράφων (α) και (β) της παραγράφου (2) αυτού, με 

τις ακόλουθες   υποπαραγράφους: 
 

«(α)  Οι κάτοχοι της άδειας έργου, κοινοποιούν σε ετήσια βάση στην αρμόδια αρχή 
στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ζώων σε διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν την πραγματική 
δριμύτητα των διαδικασιών, καθώς και την καταγωγή και τα είδη των 
πρωτευόντων, πλην του ανθρώπου, που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες, 
oι δε πληροφορίες αυτές είναι σύμφωνες με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής 
που δίδονται στη βάση εκτελεστικών πράξεων της Επιτροπής. 

 
(β)  Η αρμόδια αρχή συλλέγει και δημοσιοποιεί, σε ετήσια βάση, στην ιστοσελίδα 

της τις στατιστικές πληροφορίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) και  

τις  υποβάλλει  στην  Επιτροπή,  το  αργότερο  έως  τη  10η   Νοεμβρίου εκάστου 
έτους, μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης, σε μη συνοπτικό μορφότυπο που 
θεσπίζει η Επιτροπή.». 


