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Ο περί της Βελτιώσεως Ζώων Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 41 του 1991
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΖΩΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Βελτιώσεως Ζώων Συνοπτικός
Λλο
Νόμος του 1991.
«·
2. Στον παρόντα Νόμο—
Ερμηνεία.
«αδειούχο ζώο» σημαίνει ζώο για το οποίο έχει εκδοθεί και ισχύει
άδεια χρησιμοποίησης για αναπαραγωγή δυνάμει του άρθρου 6*
«αρχείο αναπαραγωγής» σημαίνει κατάλογο ζώων αναπαραγωγής
συγκεκριμένου είδους, φυλής ή κατηγορίας, ο οποίος τηρείται από
αναγνωρισμένο σύνδεσμο εκτροφέων ή από αρμόδια κρατική
υπηρεσία και στον οποίο καταχωρούνται στοιχεία για την καταγωγή,
την προέλευση και τις αποδόσεις των ζώων*
«γενετική αξία» σημαίνει την αναμενόμενη μέσω της κληρονομικής
οδού επίδραση του γενετικού υλικού ενός ζώου πάνω στις αποδόσεις,
επιδόσεις ή άλλα επιδιωκόμενα χαρακτηριστικά των απογόνων αυτού.
«γενετικό υλικό» σημαίνει σπέρμα, ωάρια ή έμβρυα ζώων
«ελεγχόμενο ζώο» σημαίνει ζώο συγκεκριμένου είδους, φυλής ή
κατηγορίας ζώων για την οποία εκδόθηκε και ισχύει Διάταγμα
Εφαρμογής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3'
«έλεγχος αποδόσεων», σε σχέση με ζώο, σημαίνει την τήρηση
ατομικών στοιχείων και την καταμέτρηση των αποδόσεων, επιδόσεων
ή άλλων επιδιωκόμενων χαρακτηριστικών ενός ζώου*
«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 4
οριζόμενο Τμήμα ή Κλάδο Τμήματος ή λειτουργό του Υπουργείου
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
«Επιθεωρητής» ή «Επιθεωρητές» σημαίνει τον Επιθεωρητή ή τους
Επιθεωρητές που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 18*
«κτηνίατρος» σημαίνει εγγεγραμμένο κτηνίατρο δυνάμει του περί Κεφ. Η».
Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου*
«ζώα» σημαίνει βοοειδή, ιπποειδή, αίγες, πρόβατα, χοίρους,
πουλερικά και κονικλοειδή*
«κέντρο γενετικού υλικού» σημαίνει οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις,
μόνιμες ή κινητές, που χρησιμοποιούνται για μια ή περισσότερες από
τις πιο κάτω εργασίες, ή δραστηριότητες δηλαδή—
(α) Συλλογή, επεξεργασία ή άλλο χειρισμό γενετικού υλικού·
(β) διατήρηση και χρησιμοποίηση ζώων για σκοπούς του πιο
πάνω (α)· ή
(γ) λειτουργία τράπεζας γενετικού υλικού σε συνάρτηση ή μη με
τα πιο πάνω (α) και (β)*
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«σύνδεσμος εκτροφέων» σημαίνει νόμιμα συνεστημένο σύλλογο ή
ένωση ή οργάνωση προσώπων τα οποία εκτρέφουν συγκεκριμένο
είδος, φυλή ή κατηγορία ζώων με σκοπό τη βελτίωση, διάδοση,
ανάπτυξη και εκμετάλλευση των ζώων αυτών
«τεχνητή αναπαραγωγή» σημαίνει την τεχνητή σπερματέγχυση ή
τη μεταφύτευση εμβρύων ή ωαρίων στα αναπαραγωγικά όργανα
θηλυκού ζώου με σκοπό την πρόκληση κυοφορίας στο ζώο αυτό·
«τράπεζα γενετικού υλικού» σημαίνει οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις,
κινητές ή μόνιμες, που χρησιμοποιούνται για την με οποιαδήποτε
τεχνητά μέσα αποθήκευση και διατήρηση γενετικού υλικού με σκοπό
την πώληση, διανομή ή άλλη διάθεση του
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
«χρησιμοποίηση για αναπαραγωγή» σημαίνει την με οποιοδήποτε
τρόπο χρήση ή εκμετάλλευση ζώου για την παραγωγή απογόνων.
Διατάγματα
3.—(1) Το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου δεν τυγχάνει
αμέσως
Εφαρμογής, εφαρμοστέο αναφορικά με οποιοδήποτε είδος, φυλή ή κατηγορία ζώων
εκτός κατόπιν διατάγματος ή διαταγμάτων που εκδίδονται σύμφωνα με
τις πιο κάτω διατάξεις του παρόντος άρθρου.
(2) Οποτεδήποτε μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, ο
Υπουργός μπορεί, με διάταγμα ή διατάγματα που θα εκδίδονται κατά
καιρούς και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,
να κηρύσσει ως ελεγχόμενα για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 5
οποιαδήποτε ζώα οποιουδήποτε είδους, φυλής ή κατηγορίας ζώων από
τέτοια ημερομηνία ή ημερομηνίες που θέλει καθορίζει στο διάταγμα ή
διατάγματα αυτά και να προνοεί, σε κατάλληλες ή δικαιολογημένες
περιπτώσεις, την εφαρμογή στα ελεγχόμενα ζώα ειδικότερων κανόνων,
ρυθμίσεων ή εξαιρέσεων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή
και υλοποίηση των σκοπών του παρόντος Νόμου.
(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του πιο πάνω εδαφίου (2) του
παρόντος άρθρου, με το πιο πάνω διάταγμα ή διατάγματα ο Υπουργός
μπορεί, μεταξύ άλλων, να καθορίζει—
(α) Κατώτατο όριο ηλικίας των διάφορων ελεγχόμενων ζώων για
τους σκοπούς των τεκμηρίων που προβλέπονται στο εδάφιο (3)
του άρθρου 5*
(β) ανώτατο όριο ηλικίας των διάφορων ελεγχόμενων ζώων για
σκοπούς άρνησης έκδοσης ή ανάκλησης της δυνάμει του
άρθρου 6 άδειας χρησιμοποίησης ζώου για αναπαραγωγή*
(γ) τυχόν ειδικότερους κανόνες που θα ακολουθούνται για την
εκτίμηση, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, της γενετικής
αξίας ελεγχόμενων ζώων συγκεκριμένου είδους, φυλής ή
κατηγορίας ή του γενετικού τους υλικού, περιλαμβανομένης και
της ακρίβειας της εκτίμησης αυτής·
(δ) ελάχιστα επίπεδα γενετικής αξίας και ακρίβειας της εκτίμησης
αυτής που πρέπει να πληρούνται από ελεγχόμενα ζώα συγκε
κριμένου είδους, φυλής ή κατηγορίας ή του γενετικού τους
υλικού, για τα οποία πρόκειται να εκδοθεί άδεια δυνάμει του
άρθρου 6 ή του άρθρου 8·
(ε) ότι αρσενικά ελεγχόμενα ζώα συγκεκριμένου είδους, φυλής ή
κατηγορίας μπορούν να χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή
χωρίς άδεια κάτω από τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που 9α
διαλαμβάνονται στο σχετικό Διάταγμα Ε φαρμογής.

977

Ν. 41/91

(4) Τα δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδιδόμενα διατάγματα θα
αναφέρονται στο εξής ως «Διατάγματα Εφαρμογής».
4.—(1) Ο Υπουργός μπορεί να διορίζει από καιρό σε
καιρό
οποιοδήποτε Τμήμα ή Κλάδο Τμήματος ή λειτουργό του Υπουργείου
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ως Εντεταλμένη Υπηρεσία για ένα ή
περισσότερους από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και των δυνάμει
αυτού εκδιδόμενων Διαταγμάτων Εφαρμογής και των Κανονισμών.
(2) Ο δυνάμει του εδαφίου (1) διορισμός γίνεται με γνωστοποίηση του
Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
5.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των
δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων Εφαρμογής
απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να χρησιμοποιήσει ή προκα
λέσει ή ανεχθεί ή επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί—
(α) Οποιοδήποτε αρσενικό ελεγχόμενο ζώο για επίβαση θηλυκού
ζώου* ή
(β) οποιοδήποτε ελεγχόμενο ζώο για την παραγωγή και λήψη από
αυτό γενετικού υλικού,
εκτός αν για το ζώο αυτό βρίσκεται σε ισχύ, κατά το χρόνο τέτοιας
χρησιμοποίησης αυτού, σχετική άδεια η οποία χορηγήθηκε δυνάμει του
άρθρου 6 ή της οποίας η ισχύς διατηρήθηκε δυνάμει της επιφύλαξης του
εδαφίου (2) του άρθρου 20:
Νοείται ότί η Εντεταλμένη Υπηρεσία μπορεί, αν κρίνει αυτό
αναγκαίο, να επιτρέψει όπως αρσενικό ελεγχόμενο ζώο, για το οποίο
υποβλήθηκε και εκκρεμεί ήδη αίτηση για χορήγηση άδειας χρησιμο
ποίησης του ως επιβήτορα, χρησιμοποιηθεί για περιορισμένο αριθμό
επιβάσεων για διαπίστωση της σεξουαλικής του ικανότητας.
(2) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί ή αποπειράται να ενεργήσει κατά
παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα και,
σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα
που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές· επι
πρόσθετα δε το εκδικάζον δικαστήριο έχει εξουσία να διατάξει όπως το
ζώο σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα ευνουχισθεί, σφαγεί
ή τύχει οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου χειρισμού κατά την κρίση του
δικαστηρίου.
(3) Για τους σκοπούς οποιασδήποτε ποινικής διαδικασίας αναφορικά
με αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου, θα τεκμαίρεται μέχρις ότου
αποδειχθεί το αντίθετο—
(α) Ότι αρσενικό ζώο χρησιμοποιήθηκε για επίβαση αν, κατά τον
ισχυριζόμενο χρόνο διάπραξης του αδικήματος, αυτό έχει
συμπληρωμένη την καθορισμένη ηλικία και έχει ευρεθεί να
κινείται ελεύθερα μέσα στον ίδιο χώρο στον οποίο ευρίσκεται
επίσης οποιοδήποτε θηλυκό ζώο με συμπληρωμένη την
καθορισμένη ηλικία,
(β) ότι οποιοδήποτε αρσενικό ή θηλυκό ζώο είχε συμπληρωμένη
την καθορισμένη ηλικία κατά τον ισχυριζόμενο χρόνο διά
πραξης του αδικήματος,
θα αποτελεί, όμως, καλή υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο αν
αποδείξει ότι οποιοδήποτε από τα ζώα αυτά δεν εκτρεφόταν από αυτόν
και ότι έλαβε κάθε λογικό μέτρο για τη διακρίβωση της ηλικίας του και
ότι δεν είχε λόγους να πιστεύει ότι αυτό δεν είχε συμπληρωμένη την
καθορισμένη ηλικία.

Εξουσία
διορισμού
Εντεταλμένης
Υπηρεσίας.

Απαγόρευση
χρησιμο
ποίησης
ελεγχόμενων
ζώων για
αναπαραγωγή
χωρίς άδεια.
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(4) Για τους σκοπούς των τεκμηρίων του εδαφίου (3), «καθορισμένη
ηλικία» σημαίνει αντίστοιχα την ηλικία αρσενικού ή θηλυκού ελεγχό
μενου ζώου που θέλει καθορίζεται σε Διάταγμα Εφαρμογής.
Χορήγηση
«
ί^ίϊ^"
ζώωνγια
αναπαραγωγή,
d8eux

6.—(1) Κατόπιν αίτησης που γίνεται σύμφωνα με τον καθορισμένο
τρόπο, η Εντεταλμένη Υπηρεσία, τηρουμένων των διατάξεων του
παρόντος άρθρου και αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι καθορι
σμένοι όροι ως προς την επιθεώρηση και σήμανση, χορηγεί στον
^ο κ τ ή τ η ή τον κάτοχο ελεγχόμενου ζώου κατά τον καθορισμένο τύπο
άδεια χρησιμοποίησης του ζώου αυτού για επίβαση ή για παραγωγή και
λήψη γενετικού υλικού, ανάλογα με την περίπτωση (στο εξής αναφερό
μενη ως «άδεια αναπαραγωγής»).
(2) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει ή
μπορεί να ανακαλέσει οποιαδήποτε άδεια αναπαραγωγής, αν κατόπιν
εκτίμησης της γενετικής ή άλλης αξίας του συγκεκριμένου ζώου
φαίνεται σ* αυτήν ότι το ζώο αυτό—
(α) Δεν είναι ικανό να συμβάλει στη βελτίωση του συγκεκριμένου
είδους, φυλής ή κατηγορίας ζώων, ή
(β) έχει κληρονομικά ελαττώματα, ή
(γ) είναι ασθενές ή φορέας μεταδοτικών αφροδίσιων ή άλλων
μολυσματικών νοσημάτων,
(δ) έχει συμπληρώσει το ανώτατο όριο ηλικίας που θέλει καθορί
ζεται σε Διάταγμα Εφαρμογής,
και μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε τέτοια άδεια αν
οποιοσδήποτε όρος της άδειας αυτής παραβιάζεται ή δεν τηρείται από
τον κάτοχο της:
Νοείται ότι η Εντεταλμένη Υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει
άδεια, αν κατά την κρίση της δεν υπάρχουν ή δεν τέθηκαν υπόψη της
στοιχεία αναφορικά με το συγκεκριμένο ζώο ώστε να επιτρέπουν
εκτίμηση της γενετικής του αξίας, ή μπορεί να χορηγήσει προσωρινή
άδεια εν αναμονή της υποβολής τέτοιων στοιχείων από τον αιτητή που
ήθελε εύλογα ζητήσει η Εντεταλμένη Υπηρεσία.
(3) Πριν από τη χορήγηση της άδειας αυτής, η Εντεταλμένη
Υπηρεσία προβαίνει σε επιθεώρηση του ζώου και βεβαιώνεται, για την
κατάλληλη σήμανση του· σε ειδικές περιπτώσεις η σήμανση αυτή
μπορεί να πάρει τη μορφή λεπτομερούς περιγραφής των εξωτερικών
χαρακτηριστικών του ζώου.
(4) Σε περίπτωση που η Εντεταλμένη
Υπηρεσία
αρνείται να
χορηγήσει ή ανακαλεί οποιαδήποτε άδεια αναπαραγωγής δυνάμει του
παρόντος άρθρου, αυτή οφείλει να παράσχει σχετική ειδοποίηση στον
αιτητή, αν πρόκειται για άρνηση χορήγησης άδειας, ή στον κάτοχο
αυτής, αν πρόκειται για ανάκληση αυτής, και να αναφέρει σ' αυτή τους
λόγους για την άρνηση ή ανάκληση αυτή.
(5) Ό τ α ν η Εντεταλμένη Υπηρεσία ικανοποιηθεί ότι η
άδεια
αναπαραγωγής που χορηγήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου έχει
απωλεσθεί ή καταστραφεί, αυτή μπορεί, κατόπιν αίτησης, να εκδώσει
στον κάτοχο αυτής αντίγραφο αυτής το οποίο θα θεωρείται για τους
σκοπούς του παρόντος Νόμου ως αν ήταν η πρωτότυπη άδεια.
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7.—(1) Η δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 χορηγούμενη άδεια
υπόκειται πάντοτε στους πιο κάτω όρους, δηλαδή ότι ο κάτοχος αυτής
οφείλει—
(α) Να ειδοποιεί αμέσως την Ε ντεταλμένη Υπηρεσία ή οποιοδήποτε
Επιθεωρητή για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης διαμονής
του, καθώς και του τόπου ο οποίος καθορίζεται στην άδεια ως ο
τόπος διατήρησης του αδειούχου ζώου*
(β) να επιτρέπει σ* οποιοδήποτε Ε πιθεωρητή σ' οποιαδήποτε
εύλογη ώρα να εισέρχεται στο χώρο διατήρησης του αδειούχου
ζώου για το σκοπό επιθεώρησης του και να παρέχει σ' αυτό
κάθε εύλογη βοήθεια που θα του ζητήσει για τους σκοπούς της
επιθεώρησης αυτής(γ) να ειδοποιεί αμέσως την Ε ντεταλμένη Υπηρεσία ή οποιοδήποτε
Επιθεωρητή για οποιαδήποτε ανεπάρκεια, ασθένεια ή ελάττωμα
που εμφανίζεται στο αδειούχο ζώο του και που
εύλογα
δημιουργεί υποψία για μόνιμη ή προσωρινή ακαταλληλότητα
του ζώου για σκοπούς αναπαραγωγής*
(δ) να συμμορφώνεται προς οποιαδήποτε γραπτή, με οπισθογράφηση της άδειας ή άλλως πως, υπόδειξη ή εντολή ή οδηγία της
Εντεταλμένης Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε Επιθεωρητή που
δίδεται σ* αυτόν αφού διαπιστωθεί ότι το αδειούχο ζώο του
προσωρινά είναι ακατάλληλο για σκοπούς αναπαραγωγής.
(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), η Εντεταλμένη
Υπηρεσία μπορεί κατά τη χορήγηση της άδειας αυτής ή και μετ' έπειτα,
να επιβάλλει, προσθέτει ή και τροποποιεί οποιουσδήποτε άλλους όρους
ή περιορισμούς που ήθελε θεωρήσει σκόπιμους ή δικαιολογημένους από
τις περιστάσεις.
(3) Επιφυλασσομένου του δικαιώματος ανάκλησης της άδειας δυνάμει
του εδαφίου (2) του άρθρου 6, αν οποιοσδήποτε όρος ή περιορισμός που
επιβάλλεται στην άδεια αναπαραγωγής, είτε δυνάμει του εδαφίου (1) ή
του εδαφίου (2), παραβιάζεται ή δεν τηρείται, ο κάτοχος αυτής είναι
ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.

Όροι άδειας
αναπαραγωγής.

8.—(1) Με τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας αδειούχου ζώου, ο κάτοχος
της άδειας αναπαραγωγής οφείλει να την παραδώσει στο νέο ιδιοκτήτη
μαζί με οποιαδήποτε τυχόν γραπτή οδηγία, εντολή ή υπόδειξη που του
δόθηκε σε σχέση με το αδειούχο ζώο και που δεν έχει οπισθογραφηθεί
ακόμη στην άδεια και να ειδοποιήσει σχετικά την Εντεταλμένη
Υπηρεσία ή οποιοδήποτε Επιθεωρητή για το όνομα και τη διεύθυνση
του νέου ιδιοκτήτη, ο δε νέος ιδιοκτήτης με την παράδοση της άδειας
σ* αυτόν καθίσταται ο κάτοχος αυτής για τους σκοπούς του παρόντος
Νόμου.
(2) Με το θάνατο του κατόχου ισχύουσας άδειας δυνάμει του άρθρου 6,
ο κληρονόμος ή διαχειριστής αυτού καθίσταται κάτοχος αυτής για τους
σκοπούς του παρόντος Νόμου.
(3) Κάθε πρόσωπο που καθίσταται κάτοχος άδειας δυνάμει του
εδαφίου (1) ή (2) του παρόντος άρθρου οφείλει μέσα σε τριάντα ημέρες
από το γεγονός αυτό να αποστείλει την άδεια στην Εντεταλμένη
Υπηρεσία μαζί με παράκληση για μεταβίβαση αυτής, η δε Εντεταλμένη
Υπηρεσία θα μεταβιβάζει την άδεια αυτή είτε με οπισθογράφησή της
είτε άλλως πως.

Μεταβίβαση
ιδιοκτησίας,
διάρκεια
ισχύος και
επίδειξη
της άδειας.
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(4) Αν οποια δ ήποτε άδ εια αναπαραγωγής δ εν
αποσταλεί
στην
Εντεταλμένη Υπηρεσία μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στο
εδάφιο (3), αυτή αυτομάτως καθίσταται άκυρη κατά τη λήξη της
προθεσμίας αυτής, αλλά χωρίς επηρεασμό οποιασδ ήποτε αίτησης για
χορήγηση νέας άδ ειας.
(5) Ά δ ε ι α αναπαραγωγής δ υνάμει του άρθρου 6 θα παραμένει σε ισχύ
μέχρις ότου—
(α) Η άδ εια ανακληθεί ή καταστεί άκυρη δ υνάμει των δ ιατάξεων
του παρόντος Νόμου* ή
(β) το ζώο αποθάνει ή , σε περίπτωση αρσενικού αδ ειούχου ζώου,
αυτό ευνουχισθεί (γ) το ζώο μεταφερθεί και παραμείνει εκτός της Δημοκρατίας για
οποιαδήποτε περίοδ ο.
(6) Μέσα σε δ εκατέσσερις ημέρες αφότου η άδ εια έπαυσε να ισχύει, ο
κάτοχος αυτής οφείλει να την επιστρέψει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία.
(7) Ο ιδ ιοκτήτης ή ο έχων υπό τον έλεγχο ή τη φύλαξη του αδ ειούχο
ζώο οφείλει να επιδ εικνύει τη σχετική με το ζώο αυτό ισχύουσα άδ εια—
(α) Κατά ή πριν από κάθε χρησιμοποίηση του ζώου αυτού για
επίβαση, εφόσο του ζητηθεί από τον ιδ ιοκτήτη ή τον κάτοχο
του εξυπηρετούμενου ζώου* και
(β) οποτεδ ήποτε εφόσο του ζητηθεί από την Εντεταλμένη Υπηρεσία
ή α π ' οποιοδ ήποτε Επιθεωρητή ή αστυνομικό όργανο.
(8) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με
τις δ ιατάξεις των εδ αφίων (1), (6) ή (7) είναι ένοχο αδ ικήματος και, σε
περίπτωση καταδ ίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δ εν
υπερβαίνει τις δ ιακόσιες πενήντα λίρες.
Απαγόρευση
9.—(1) Τηρουμένων των δ ιατάξεων του παρόντος Νόμου οποιοδ ήποτε
εισαγωγής ή ζ ω ο ή γενετικό υλικό απαγορεύεται να εισαχθεί στη Δημοκρατία ή να
ζώωνή ς
εξαχθεί από τη Δημοκρατία χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της
γενετικού
Εντεταλμένης Υπηρεσίας.
υλικού
χωρίς
έγκριση.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδ άφιο (1) έγκριση είναι επιπρόσθετη και
δεν υποκαθιστά οποιαδ ήποτε άλλη έγκριση ή άδ εια που τυχόν απαιτείται
δυνάμει οποιου δ ήποτε άλλου εκάστοτε ισχύοντος στη
Δημοκρατία
Νόμου.
(3) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί ή αποπειράται να ενεργήσει κατά
παράβαση των δ ιατάξεων του εδ αφίου (1) του παρόντος
άρθρου
διαπράττει αδ ίκημα και, σε περίπτωση
κατα
δ ίκης,
υπόκειται σε
φυλάκιση για χρονικό δ ιάστημα που δ εν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή
σε χρηματική ποινή που δ εν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή και στις
δύο αυτές ποινές· επιπρόσθετα δ ε το εκδ ικάζον δ ικαστήριο έχει εξουσία
να δ ιατάξει όπως το ζώο ή το γενετικό υλικό σε σχέση με το οποίο
διαπράχθηκε το αδ ίκημα κατασχεθεί, καταστραφεί ή τύχει οποιασδ ήποτε
άλλης κατάλληλης κατά την κρίση του δ ικαστηρίου μεταχείρισης.
Χορήγηση
έγκρισης
εισαγωγής ή
εξαγωγής.

.10.—(1) Κατόπιν αίτησης που γίνεται σύμφωνα με τον καθορισμένο
τρόπο και τύπο, η Εντεταλμένη Υπηρεσία, τηρουμένων των δ ιατάξεων
του παρόντος άρθρου και αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται
οι
καθορισμένοι όροι ως προς την επιθεώρηση και σήμανση, χορηγεί στον
ενδιαφερόμενο εισαγωγέα ή εξαγωγέα κατά τον καθορισμένο τύπο
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έγκριση για την εισαγωγή ή εξαγωγή, ανάλογα με την περίπτωση,
συγκεκριμένων ζώων ή γενετικού υλικού από τέτοια ζώα.
(2) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση
έγκρισης εισαγωγής αν, κατόπιν εξέτασης όλων των υποβληθέντων
στοιχείων, καθώς και της εκτίμησης της γενετικής ή άλλης αξίας του
προς εισαγωγή ζώου ή γενετικού υλικού, φανεί σ' αυτή ότι—
(α) Η πραγματοποίηση της εισαγωγής αυτής δε θα συμβάλει στη
βελτίωση του συγκεκριμένου είδους, φυλής ή κατηγορίας ζώων
ή αντιβαίνει προς την ακολουθούμενη κυβερνητική κτηνοτρο
φική πολιτική·
(β) τα προς εισαγωγή ζώα ή τα ζώα από τα οποία προέρχεται το
προς εισαγωγή γενετικό υλικό έχουν κληρονομικά ελαττώματα
ή μεταδοτικά ή άλλα νοσήματα.
(3) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση
έγκρισης εξαγωγής αν, κατόπιν εξέτασης των υποβληθέντων στοιχείων
καθώς και της εκτίμησης της γενετικής ή άλλης αξίας του ή των προς
εξαγωγή ζώων ή γενετικού υλικού, φαίνεται σ" αυτήν ότι—
(α) Το ή τα προς εξαγωγή ζώα ή γενετικό υλικό είναι απαραίτητα
για την ικανοποίηση των αναγκών των εγχώριων κτηνοτρο
φικών μονάδων ή για την προστασία και διατήρηση εγχώριων
φυλών ή για την υλοποίηση των διάφορων κυβερνητικών
προγραμμάτων βελτίωσης των ζώων που εφαρμόζονται
ή
πρόκειται να εφαρμοσθούν μέσα στη Δημοκρατία* ή
(β) η πραγματοποίηση της εξαγωγής δε συμβάλλει γενικά στη
διατήρηση της αξιοπιστίας της Κύπρου ως τόπου παραγωγής
ζώων ψηλής γενετικής αξίας, καθώς και στην επέκταση του
εξαγωγικού εμπορίου ζώων αναπαραγωγής ή γενετικού υλικού.
(4) Οι δυνάμει του παρόντος άρθρου χορηγούμενες εγκρίσεις μπορούν
να περιέχουν τέτοιους όρους, περιορισμούς ή προθεσμίες αναφορικά με
την επιθεώρηση, σήμανση ή χρησιμοποίηση των προς εισαγωγή ή
εξαγωγή ζώων ή γενετικού υλικού ή την ημερομηνία πραγματοποίησης
της εισαγωγής ή εξαγωγής που η Εντεταλμένη Υπηρεσία θεωρεί
σκόπιμο να περιλάβει στην έγκριση.
(5) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των πιο πάνω εδαφίων (1), (2)
και (3), η Εντεταλμένη Υπηρεσία μπορεί, για σκοπούς διευκόλυνσης του
διαμετακομιστικού εμπορίου, να χορηγεί ειδικές εγκρίσεις για την
εισαγωγή ζώων ή γενετικού υλικού, αν ικανοποιηθεί ότι η εισαγωγή
αυτή είναι προσωρινή και ότι η επανεξαγωγή τους πρόκειται να
πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα οι ειδικές αυτές
εγκρίσεις μπορούν να περιέχουν οποιουσδήποτε όρους ή περιορισμούς
που η Εντεταλμένη Υπηρεσία θέλει θεωρεί κατάλληλους για
τη
διασφάλιση της επανεξαγωγής των ζώων ή του γενετικού υλικού από το
έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και για τη μη χρησιμοποίηση τους για
σκοπούς αναπαραγωγής ενόσω βρίσκονται στο έδαφος αυτό.
11.—(1) Οποτεδήποτε η Εντεταλμένη Υπηρεσία, για σκοπούς Εκτίμηση
χορήγησης ή όχι οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης δυνάμει
του *Γ[ετικ1*ς
παρόντος Νόμου, προβαίνει σε εκτίμηση της γενετικής αξίας ενός ζώου, ζ^χύν.
αυτή αποδέχεται ή χρησιμοποιεί, εφόσο υπάρχουν στοιχεία
και
πληροφορίες που προκύπτουν αποκλειστικά από έλεγχο αποδόσεων που
έχει πραγματοποιηθεί από αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία ή
από
αναγνωρισμένο σύνδεσμο εκτροφέων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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(2) Σε περίπτωση που ελλείπουν τέτοια στοιχεία ή πληροφορίες όπως
αναφέρεται στο πιο πάνω εδάφιο (1), η Εντεταλμένη Υπηρεσία μπορεί να
αναλάβει η ίδια τον έλεγχο των αποδόσεων ενός ζώου ή να εγκρίνει την
ανάληψη τέτοιου ελέγχου από ιδιώτες κάτω από την εποπτεία αρμόδιας
κυβερνητικής υπηρεσίας ή να ζητήσει την υποβολή οποιωνδήποτε
άλλων σχετικών πληροφοριών που κατά την κρίση της θεωρεί αναγκαίες
ή χρήσιμες για την εκτίμηση της γενετικής αξίας του ζώου αυτού.
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «αναγνωρισμένος
σύνδεσμος εκτροφέων» σημαίνει—
(α) Στην περίπτωση ημεδαπού συνδέσμου, οποιοδήποτε
τέτοιο
σύνδεσμο ή σωματείο ή οργανισμό εκτροφέων ο οποίος έτυχε
επίσημης αναγνώρισης δυνάμει και σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 14·
(β) στην περίπτωση αλλοδαπού συνδέσμου οποιοδήποτε τέτοιο
σύνδεσμο ή σωματείο ή οργανισμό εκτροφέων της αλλοδαπής ο
οποίος έτυχε επίσημης αναγνώρισης στην οικεία αυτού χώρα
δυνάμει και σύμφωνα με την ισχύουσα στη χώρα
αυτή
νομοθεσία.
Απαγόρευση
12.—(1) Μετά παρέλευση έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης
εφαρμογής
ισχύος του παρόντος Νόμου, εκτός ως προβλέπεται στο παρόν άρθρο
αναπαραγωγής απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε πρόσωπο, εξαιρουμένων των λειτουργών
χωρίς άδεια, των κυβερνητικών κτηνιατρικών υπηρεσιών, να εφαρμόζει πάνω σε
οποιοδήποτε ζώο ή ζώα, είτε αυτά είναι ελεγχόμενα είτε όχι, τη μέθοδο
ή τη διαδικασία της τεχνητής αναπαραγωγής, εκτός αν το πρόσωπο αυτό
είναι κάτοχος ισχύουσας προσωπικής άδειας για το σκοπό αυτό που
χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
(2) Κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με τον καθορισμένο
τρόπο και τύπο, η Εντεταλμένη Υπηρεσία, αφού ικανοποιηθεί ότι ο
αιτητής πληροί τους καθορισμένους όρους και προϋποθέσεις, ιδιαίτερα
ως προς τα προσόντα και πείρα, χορηγεί σ' αυτόν
κατά τον
καθορισμένο τύπο γραπτή προσωπική άδεια με την οποία εξουσιοδο
τείται να εφαρμόζει, τηρουμένων οποιωνδήποτε κανονισμών δυνάμει του
παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε όρων ή περιορισμών που η
Εντεταλμένη Υπηρεσία ήθελε κατά την κρίση της καθορίσει και
αναγράψει στην άδεια, τη μέθοδο ή τη διαδικασία της τεχνητής
αναπαραγωγής πάνω σε ζώα.
(3) Καμιά προσωπική άδεια δε χορηγείται σε πρόσωπο κάτω των
δεκαοκτώ ετών.
(4) Η δυνάμει του παρόντος άρθρου χορηγούμενη προσωπική άδεια
δύναται να ανακληθεί για οποιαδήποτε κατά την κρίση της Εντεταλ
μένης Υπηρεσίας εύλογη αιτία.
(5) Κάτοχος πρρσωπικής άδειας μπορεί, κατά την εφαρμογή μεθόδου
ή διαδικασίας τεχνητής αναπαραγωγής πάνω σε ζώο, να χρησιμοποιεί
βοηθό ή βοηθούς για την εκτέλεση επί μέρους εργασιών ή καθηκόντων
που δεν απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις και εφόσο κατά την εκτέλεση
αυτών των εργασιών ή καθηκόντων ο βοηθός ή οι βοηθοί τελούν κάτω
από τον άμεσο έλεγχο και την εποπτεία του κατόχου προσωπικής
άδειας.
(6) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί ή αποπειράται να ενεργήσει κατά
παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1), ή το οποίο, ενώ είναι κάτοχος
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προσωπικής άδειας, παραβαίνει ή δεν τηρεί οποιουσδήποτε όρους ή
περιορισμούς που αναγράφονται στην άδεια του ή που προβλέπονται
σ' οποιουσδήποτε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος
Νόμου αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της τεχνητής αναπαραγωγής,
διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε
φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή και στις δύο
αυτές ποινές.
13.—(1) Μετά παρέλευση έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος Νόμου, απαγορεύεται σ* οποιοδήποτε πρόσωπο να
παράγει, λαμβάνει, πωλεί, διανέμει ή άλλως πως διαθέτει οποιοδήποτε
γενετικό υλικό οποιωνδήποτε ζώων, είτε ελεγχομένων είτε όχι, εκτός αν
το γενετικό αυτό υλικό αποδεδειγμένα παράγεται ή προέρχεται—
(α) Από εγκεκριμένο δυνάμει του παρόντος Νόμου κέντρο γενετικού
υλικού και, σε περίπτωση γενετικού υλικού ελεγχόμενων ζώων,
από δεόντως αδειούχα ζώα· ή
(β) από νόμιμα διενεργηθείσα εισαγωγή· ή
(γ) από αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία,
και το πρόσωπο αυτό κατέχει τα καθορισμένα προς απόδειξη της
προέλευσης του γενετικού υλικού αυτού έγγραφα ή άλλα ικανοποιητικά
στοιχεία και πληροφορίες.
(2) Για τους σκοπούς του πιο πάνω εδαφίου (1), η φράση «πωλώ,
διανέμω ή άλλως πως διαθέτω», σε σχέση με γενετικό υλικό,
περιλαμβάνει και την κατοχή ή έκθεση προς πώληση, διανομή ή άλλη
διάθεση γενετικού υλικού.
(3) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του
εδαφίου (1) διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται
σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες
ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή και
στις δύο αυτές ποινές* επιπρόσθετα δε το εκδικάζον δικαστήριο έχει
εξουσία να διατάξει όπως το γενετικό υλικό σε σχέση με το οποίο
διαπράχθηκε το αδίκημα κατασχεθεί, καταστραφεί ή τύχει οποιασδήποτε
άλλης μεταχείρισης κατά την κρίση του δικαστηρίου.
14.—(1) Κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τον καθορισμένο
τρόπο, η Εντεταλμένη Υπηρεσία, με την επιφύλαξη των πιο κάτω
εδαφίων (2) και (3) και αφού ικανοποιηθεί ότι οι εγκαταστάσεις και η
λειτουργία του κέντρου γενετικού υλικού ικανοποιούν πλήρως τα
καθορισμένα επίπεδα και όρους, εκδίδει στον ενδιαφερόμενο αιτητή
κατά τον καθορισμένο τύπο πιστοποιητικό έγκρισης του κέντρου
γενετικού υλικού.
(2) Πιστοποιητικό δεν εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου—
(α) Εκτός σε πρόσωπο που είναι ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου
κέντρου γενετικού υλικού ή που κατέχει υπεύθυνη θέση σ' αυτό* και
(β) εκτός αν η αίτηση κατονομάζει για
συμπερίληψη
στο
Πιστοποιητικό, σύμφωνα με το εδάφιο 3, πρόσωπο ή πρόσωπα
που θεωρούνται κατάλληλα στην Εντεταλμένη Υπηρεσία για το
σκοπό αυτό.
(3) Πιστοποιητικό δυνάμει του παρόντος
άρθρου
πρέπει να
καθορίζει—
(α) Ένα κτηνίατρο υπεύθυνο για την άμεση εποπτεία και τον
υγειονομικό έλεγχο των εργασιών παραγωγής, επεξεργασίας και

Περιορισμοί
πώλησης,
διάθεσης κ.λ.π.
γενετικού
υλικού.

Έγκριση
κέντρων
γενετικού
υλικού.
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χειρισμού του γενετικού υλικού, καθώς και για την κατάσταση
της υγείας των ζώων που εισάγονται και διατηρούνται στο
κέντρο* και
(β) ένα πρόσωπο με κατάλληλη τεχνική κατάρτιση υπεύθυνο για
την καθημερινή λειτουργία του κέντρου και την εκτέλεση των
διάφορων εργασιών παραγωγής, επεξεργασίας και χειρισμού του
γενετικού υλικού,
και ο ίδιος πιο πάνω αναφερόμενος κτηνίατρος μπορεί να καθορισθεί
και για τις δύο περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και
(β) του παρόντος εδαφίου.
(4) Πιστοποιητικό δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να εκδοθεί
και να αφορά μια ή περισσότερες από τις εργασίες ή δραστηριότητες
που απαριθμούνται στον ορισμό του όρου «κέντρο γενετικού υλικού» στο
άρθρο 2 του παρόντος Νόμου.
(5) Πιστοποιητικό δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδίδεται
και
υπόκειται πάντοτε στον όρο ότι η λειτουργία του
εγκεκριμένου
κέντρου—
(α) Με κανένα τρόπο δεν μπορεί να παραβαίνει ή να μη συνάδει με
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε τροπο
ποιητικού νόμου αυτού ή με τις διατάξεις των εκάστοτε
εκδιδόμενων και ισχυόντων δυνάμει του παρόντος Νόμου
Κανονισμών ή των Διαταγμάτων Εφαρμογής ή με οποιεσδήποτε
νόμιμες οδηγίες ή εντολές που η Εντεταλμένη Υπηρεσία ή
οποιοσδήποτε Επιθεωρητής ήθελε απευθύνει προς τα καθορι
σμένα στο Πιστοποιητικό υπεύθυνα πρόσωπα αναφορικά με τη
λειτουργία του κέντρου, και
(β) θα υπόκειται στον άμεσο έλεγχο και την εποπτεία των κρατικών
κτηνιατρικών υπηρεσιών.
(6) Πιστοποιητικό δυνάμει του παρόντος άρθρου παραμένει σε ισχύ
μέχρις ότου για οποιαδήποτε εύλογη αιτία ήθελε ανακληθεί από την
Εντεταλμένη Υπηρεσία, τηρουμένου του πιο κάτω εδαφίου (7).
(7) Ανάκληση πιστοποιητικού δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν
αποφασίζεται, εκτός αν προηγουμένως η Εντεταλμένη Υπηρεσία—
(α) Κοινοποιήσει γραπτώς στον κάτοχο του πιστοποιητικού την
πρόθεση της αυτή, μαζί με τους λόγους που επιβάλλουν την
ανάκληση, και δώσει σ' αυτόν εύλογη προθεσμία για υποβολή
σ' αυτήν λόγους αντικρούοντες την ενέργεια αυτή· και
(β) εξετάσει και απορρίψει οποιουσδήποτε υποβληθέντες κατά τα
άνω λόγους ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής τέτοιων
λόγων.
Αναγνώριση 15.—(1) Νόμιμα εγγεγραμμένοι, συνεστημένοι και λειτουργούντες στο
συνδέσμων έδαφος της Δημοκρατίας σύνδεσμοι εκτροφέων μπορούν, τηρουμένων
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, να τύχουν επίσημης αναγνώρισης
από το κράτος για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.
(2) Κατόπιν αίτησης που γίνεται σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο,
η Ενεταλμένη Υπηρεσία έχει διακριτική εξουσία, εφόσο συντρέχουν ή
πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που απαριθμούνται στο πιο
κάτω εδάφιο (3), να εκδώσει κατά τον καθορισμένο τύπο
στον
ενδιαφερόμενο σύνδεσμο εκτροφέων πιστοποιητικό
επίσημης
αναγνώρισης.
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(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων οποιωνδήποτε διαταγμάτων που
μπορούν να εκδοθούν δυνάμει του εδαφίου (6), σύνδεσμος εκτροφέων για
να τύχει κατά τα άνω επίσημης αναγνώρισης πρέπει να ικανοποιεί την
Εντεταλμένη Υπηρεσία ότι—
(α) Λειτουργεί αποδοτικά*
(β) τηρεί στοιχεία για τους προγόνους των ζώων·
(γ) διαθέτει πληθυσμό ζώων επαρκή, κατά την
κρίση
της
Εντεταλμένης Υπηρεσίας, ώστε να μπορεί να εφαρμόζει
πρόγραμμα βελτίωσης συγκεκριμένου είδους, φυλής ή κατη
γορίας ζώων ή να εξασφαλίζει την επιβίωση συγκεκριμένης
φυλής ή κατηγορίας ζώων που απειλείται με εξαφάνιση, ή την
περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση αυτών στη Δημοκρατία*
(δ) εφαρμόζει έλεγχο αποδόσεων ως μέρος του προγράμματος του*
(ε) έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ικανοποιητικά κανονισμούς που
διέπουν—
(i) την περιγραφή των χαρακτηριστικών
της φυλής ή
κατηγορίας ζώων που τον ενδιαφέρει*
(Η) το σύστημα ατομικής αναγνώρισης ή σήμανσης των ζώων
(Hi) το σύστημα εξακρίβωσης της γενεαλογίας κάθε ζώου*
(iv) τους στόχους του προγράμματος αναπαραγωγής των ζώων*
(ν) το σύστημα αξιοποίησης των στοιχείων που προκύπτουν
από τον έλεγχο αποδόσεων t.
'
(vi) τον τρόπο λειτουργίας του αρχείου αναπαραγωγής των
ζώων του* και
(στ) έχει υιοθετήσει στο καταστατικό του και εφαρμόζει την αρχή
της ισότητας μεταχείρισης όλων των εκτροφέων του συγκε
κριμένου είδους, φυλής ή κατηγορίας ζώων και
της μη
διάκρισης μεταξύ των μελών του.
(4) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί την έκδοση
πιστοποιητικού δυνάμει του παρόντος άρθρου ή να ανακαλέσει
οποτεδήποτε τέτοιο πιστοποιητικό αν—
(α) Για συγκεκριμένη φυλή ή κατηγορία ζώων υφίσταται και
λειτουργεί ήδη επίσημα αναγνωρισμένος δυνάμει του παρόντος
άρθρου αντιπροσωπευτικός σύνδεσμος εκτροφέων
(β) υπάρχουν στοιχεία που πείθουν ότι μια ή περισσότερες από τις
προϋποθέσεις και κριτήρια του εδαφίου (3) δεν ικανοποιούνται
ή δεν ικανοποιούνται πλέον σε επαρκή και ικανοποιητικό
βαθμό.
(5) Πιστοποιητικό δυνάμει το παρόντος άρθρου μπορεί να εκδίδεται
με περιορισμούς χρονικούς ή γεωγραφικούς ή άλλως πως και να αφορά
μόνο συγκεκριμένη φυλή ή κατηγορία ζώων.
(6) Ο Υπουργός μπορεί, με διάταγμα ή διατάγματα που θα εκδίδονται
κατά καιρούς και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, να θεσπίζει ειδικότερους ή πρόσθετους κανόνες, οι οποίοι
θα διέπουν ή ρυθμίζουν—
(α) Τον ελάχιστο αριθμό μελών ή ποσοστό συμμετοχής εκτροφέων
ή τον ελάχιστο αριθμό ζώων ή ποσοστό του πληθυσμού
συγκεκριμένου είδους, φυλής ή κατηγορίας ζώων που πρέπει να
υπάγονται σε σύνδεσμο για να τύχει ή συνεχίσει να τυγχάνει
επίσημης αναγνώρισης ή για να θεωρείται αντιπροσωπευτικός
για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (5)*
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(β) το προσωπικό του συνδέσμου και τα καθήκοντα του·
(γ) τον τρόπο αναγνώρισης ή σήμανσης των ζώων και της εξακρί
βωσης της γενεαλογίας τους*
(δ) τον τρόπο τήρησης του αρχείου αναπαραγωγής και τα συγκε
κριμένα στοιχεία που πρέπει να καταχωρούνται σ' αυτό·
(ε) το όλο σύστημα αναγνώρισης συνδέσμων εκτροφέων.
Ποινή για
κατάρτιση,
χρήση κ.λ.π.
ψευδών
εγγράφων και
σημάτων.

Εξαιρέσεις.

Επιθεωρητές
και έλεγχος
εφαρμογής.

16. Πρόσωπο το οποίο με σκοπό να εξαπατήσει—
(α) Πλαστογραφεί,
χρησιμοποιεί,
δανείζει ή
επιτρέπει να
χρησιμοποιηθεί οποτεδήποτε άδεια ή πιστοποιητικό δυνάμει
του παρόντος Νόμου, ή
(β) καταρτίζει ή έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε έγγραφο που
ομοιάζει τόσο πολύ με τέτοια άδεια ή πιστοποιητικό ώστε να
προορίζεται να εξαπατήσει, ή
(γ) θέτει πάνω σε οποιοδήποτε ζώο σήμα που ομοιάζει τόσο πολύ
με σήμα που προβλέπεται δυνάμει του παρόντος Νόμου ώστε να
προορίζεται να εξαπατήσει, ή
(δ) θέτει πάνω σε οποιοδήποτε ζώο σήμα που προβλέπεται δυνάμει
του παρόντος Νόμου ή αλλοιώνει ή παραμορφώνει οποιοδήποτε
σήμα που είναι τοποθετημένο σε ζώο για τους σκοπούς του
παρόντος Νόμου,
διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε
φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις
δύο αυτές ποινές.
17. Η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει διακριτική ευχέρεια, κατόπιν
αίτησης που υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τρόπο, να εγκρίνει
εξαιρέσεις από την εφαρμογή οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος
Νόμου και οποιωνδήποτε δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Διαταγμάτων ή
να εφαρμόζει ηπιότερα αυτές εφόσο η εξαίρεση ή η ήπια εφαρμογή
ζητείται—
(α) Για σκοπούς διεξαγωγής επιστημονικών ερευνών και δοκιμών
(β) στα πλαίσια προγραμμάτων διασταύρωσης που προωθούνται από
αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες· ή
(γ) σε περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα
υπάρχει πρόβλημα
εξασφάλισης των αναγκαίων αδειούχων ζώων αναπαραγωγής
τόσο από αριθμητικής όσο και γεωγραφικής άποψης·
(δ) προσωρινά και μέχρι
τη
συμπλήρωση
στοιχείων που
αναμένονται από διενεργούμενο έλεγχο αποδόσεων.
18.—(1) Ο Υπουργός θέλει ορίσει ως Επιθεωρητές για τους σκοπούς
του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών
και Διαταγμάτων τόσους και τέτοιους λειτουργούς του Υπουργείου του
όπως αυτός ήθελε κρίνει κατάλληλο.
(2) Εκτός από τα καθήκοντα που δυνατόν να ανατίθενται ειδικά
δυνάμει άλλης διατάξεως του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού
εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων, αποτελεί καθήκον κάθε
Επιθεωρητή—
(α) Να συμβουλεύει την Εντεταλμένη Υπηρεσία πάνω σε αιτήσεις
για χορήγηση αδειών, εγκρίσεων, εξαιρέσεων, ή πιστοποιη
τικών δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθώς και για σκοπούμενες
ανακλήσεις ή διαφοροποιήσεις αυτών
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(β) να επισκέπτεται χώρους ή υποστατικά όπου διατηρούνται
οποιαδήποτε ζώα, είτε αδειούχα είτε μη, για σκοπούς ελέγχου
και διαπίστωσης οποιασδήποτε παράβασης των διατάξεων του
παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανο
νισμών ή Διαταγμάτων ή των όρων οποιασδήποτε άδειας,
έγκρισης ή πιστοποιητικού·
(γ) να επισκέπτεται τα εγκεκριμένα κέντρα γενετικού υλικού για το
σκοπό διαπίστωσης κατά πόσο τηρούνται σ* αυτά οι συναφείς
με αυτά διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού
εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων, καθώς και οι όροι
των πιστοποιητικών έγκρισης αυτών και να δίδει ενδεχομένως
γραπτές οδηγίες ή εντολές προς τα υπεύθυνα πρόσωπα των
κέντρων αυτών
(δ) να αναφέρει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία κάθε παράβαση ή
ανεπιθύμητη κατάσταση που διαπιστώνεται κατά τα πιο πάνω
(β) και (γ) και να συμβουλεύει αυτήν πάνω στα ληπτέα μέτρα*
και
(ε) να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που ήθελαν ανατεθεί
σ' αυτό για τους σκοπούς ελέγχου και εφαρμογής του παρόντος
Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και
Διαταγμάτων.
(3) Για τους σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του, κάθε
Επιθεωρητής έχει εξουσία, σ* οποιαδήποτε εύλογη ώρα και αφού
επιδείξει το αποδεικτικό της ιδιότητας του έγγραφο—
(α) Να επιθεωρεί οποιοδήποτε ζώο ή γενετικό υλικό από τέτοιο
ζώο·
(β) να προβαίνει σε σήμανση οποιουδήποτε ζώου, επιθέτοντας
οποιοδήποτε καθορισμένο σήμα κατά τον καθορισμένο τρόπο*
(γ) να εισέρχεται σ* οποιαδήποτε υποστατικά ή άλλους χώρους
όπου έχει λόγους να πιστεύει ότι διατηρούνται ζώα ή
διεξάγονται εργασίες και ελέγχονται από τον παρόντα Νόμο και
τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα*
(δ) σε περίπτωση που εύλογα πιστεύει ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα
δυνάμει του παρόντος Νόμου, να κατάσχει οποιαδήποτε ζώα ή
γενετικό υλικό ή να συλλέξει οποιαδήποτε άλλα αποδεικτικά
στοιχεία που πιστεύει ότι θα του χρειασθούν σε μελλοντική
ποινική διαδικασία για το αδίκημα αυτό.
(4) Πρόσωπο το οποίο—
(α) Εσκεμμένα εμποδίζει Επιθεωρητή στην άσκηση των καθη
κόντων ή εξουσιών του δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή
(β) εφόσο του ζητηθεί, αρνείται να δώσει το όνομα και τη διεύ
θυνση του ή δίδει ψευδές όνομα ή διεύθυνση,
διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε
φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή και τις
δύο αυτές ποινές.
19.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς Κανονισμοί,
αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο
απαιτεί καθορισμό ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την
καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.
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(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του πιο πάνω
εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή
μερικά από τα ακόλουθα θέματα, δηλαδή—
(α) Τον τύπο και τη διαδικασία των δυνάμει του παρόντος Νόμου
υποβαλλόμενων αιτήσεων και των εκδιδόμενων ή χορηγούμενων
αδειών, πιστοποιητικών, εγκρίσεων ή άλλων εγγράφων, καθώς
και τα καταβλητέα τέλη σε σχέση με αυτά*
(β) την επιθεώρηση και σήμανση οποιωνδήποτε ζώων και τον
τρόπο διενέργειας αυτής·
(γ) τα απαιτούμενα προσόντα και τους όρους για τη χορήγηση
προσωπικών αδειών δυνάμει του άρθρου 12*
(δ) τον τρόπο και τους όρους εφαρμογής των μεθόδων ή διαδι
κασιών τεχνητής αναπαραγωγής'
(ε) τον τρόπο λειτουργίας εγκεκριμένων κέντρων γενετικού υλικού,
περιλαμβανομένων των χρησιμοποιητέων βιβλίων,
αρχείων,
μεθόδων, οργάνων και εγκαταστάσεων, τον τρόπο του ασκού
μενου κτηνιατρικού ελέγχου και επιθεώρησης αυτών, καθώς και
τον τρόπο χειρισμού και διατήρησης των ζώων που χρησι
μοποιούνται για την παραγωγή γενετικού υλικού*
(στ) τους κανόνες λειτουργίας τραπεζών γενετικού υλικού*
(ζ) την τήρηση αρχείου από την Εντεταλμένη Υπηρεσία, τον τύπο
αυτού, καθώς και τα καταχωρούμενα σ' αυτό στοιχεία.
Έναρξη
20.—(1) Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την ημερομηνία
1 χύ
που
° ^ή
®α κ α ®°Ρ^ σ ε ι τ ο Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση του που
καταργήσεις 5ημοσιεύεται σ τ η ν Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
επιφυλάξεις.

Κεφ. 69.

(2) Ο περί Ιπποτροφίας Νόμος καταργείται από της ημερομηνίας
έναρξης εφαρμογής του άρθρου S του παρόντος Νόμου αναφορικά με
ίππους δυνάμει Διατάγματος Εφαρμογής:
Νοείται ότι άδεια επιβήτορα, η οποία εκδόθηκε δυνάμει του πιο πάνω
καταργούμενου Νόμου και η οποία βρισκόταν σε ισχύ κατά την αμέσως
πριν από την κατάργηση αυτή ημερομηνία, θα εξακολουθήσει και μετά
από την ημερομηνία αυτή να ισχύει και να διέπεται από τις διατάξεις
του καταργούμενου Νόμου μέχρι της κανονικής λήξης της δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 6 του καταργούμενου Νόμου.

