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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001.
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Υγείας των Ζώων

Συνοπτικός

1.

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί
της Υγείας των Ζώων Νόμο του 2001 (που στο εξής θα αναφέρεται

109(Ι) του 2001.

ως «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001
έως 2003.

Τροποποίηση

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

του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

(α)

Mε

την

αντικατάσταση

του

όρου

«εγκατάσταση»,

ως

ακολούθως:
«εγκατάσταση» σημαίνει οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό
στον

οποίο

παράγονται,

υφίστανται

επεξεργασία,

καταστρέφονται, αποθηκεύονται ή από την οποία διατίθενται
στην

αγορά

ζωικά

προϊόντα

ή

ζωικά

απόβλητα

και

περιλαμβάνει τα μέσα μεταφοράς ζωικών προϊόντων και
ζωικών αποβλήτων·»,

(β)

με

την

αντικατάσταση

του

όρου

«εκμετάλλευση»,

ως

ακολούθως:
«εκμετάλλευση» σημαίνει οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό
στον οποίο διατηρούνται, εκτρέφονται ή μεταφέρονται ζώα
και περιλαμβάνει τα μέσα μεταφοράς ζώων·», και

(γ)

με

την

προσθήκη

στην

ερμηνεία

του

όρου

«Επίσημο

Κτηνιατρικό Εργαστήριο», μετά τη λέξη «...εργαστήρια...» (10η
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γραμμή), της φράσης «...στη ∆ημοκρατία ή...».
Τροποποίηση

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο

του άρθρου 6

τέλος του εδαφίου (2), μετά την φράση «ή νοσηρότητα των ζώων

του βασικού

του.» (πέμπτη γραμμή) και τη διαγραφή της τελείας, της φράσης: «ή

νόμου.

υποψία εμφάνισης γνωστοποιητέας ασθένειας».

Τροποποίηση

4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

του άρθρου 7

αμέσως μετά την παράγραφο (γ), των ακόλουθων παραγράφων (δ)

του βασικού

και (ε), ως ακολούθως:

νόμου.

«(δ)

να ρυθμίζονται τεχνικά θέματα, για την καλύτερη εφαρμογή
του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται
δυνάμει αυτού και, ειδικότερα, για την τροποποίηση τεχνικών
θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού εντύπων,
που αναφέρονται στα Παραρτήματα των Κανονισμών, που
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(ε)

να ρυθμίζονται ειδικά τεχνικά θέματα, τα οποία δυνάμει
Κανονισμών χρήζουν περαιτέρω ρύθμισης.»

Τροποποίηση

5. Η υποπαράγραφος (vii), της παραγράφου (γ), του άρθρου 8 του

του άρθρου 8

βασικού νόμου αντικαθίσταται με το εξής κείμενο:

του βασικού
νόμου.

«(vii) τον καθορισμό των κτηνιατρικών εργαστηρίων στη ∆ημοκρατία
ή σε ξένες χώρες τις υπηρεσίες των οποίων μπορεί να
χρησιμοποιεί η Αρμόδια Αρχή για εξυπηρέτηση ή ικανοποίηση
εξειδικευμένων αναγκών ή επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων
των επίσημων κτηνιατρικών εργαστηρίων·»
Τροποποίηση

6. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
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του άρθρου 11

αντικατάσταση του εδαφίου (2), ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

«(2) (α) Στις περιπτώσεις εφαρμογής του εδαφίου (1), που αφορούν
Παράρτημα.

ασθένειες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα, το ύψος της
αποζημίωσης θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμώμενης
αναπαραγωγικής αξίας που είχαν τα ζώα αμέσως πριν το
θάνατο, θανάτωση ή σφαγή τους και της εκτιμώμενης αξίας
των καταστραφέντων αντικειμένων με βάση τη φυσική τους
κατάσταση και όχι την αξία αντικατάστασής τους.
(β) Για τις λοιπές περιπτώσεις εφαρμογής του εδαφίου (1), το
ύψος

της

αποζημίωσης

θα

ανέρχεται

στο

100%

της

εκτιμώμενης αξίας εκποίησης των ζώων αμέσως πριν το
θάνατο, θανάτωση ή σφαγή τους και της εκτιμώμενης αξίας
των καταστραφέντων αντικειμένων με βάση τη φυσική τους
κατάσταση και όχι την αξία αντικατάστασής τους.»
(γ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «αναπαραγωγική
αξία» σημαίνει τη με αντικειμενικά κριτήρια αναπαραγωγική και
παραγωγική αξία του ζώου κατά το χρόνο κατάσχεσης και
«αξία εκποίησης» σημαίνει την τρέχουσα αξία του κρέατος του
ζώου, κατά το χρόνο κατάσχεσης, ως να επροορίζετο για
σφαγή.
Τροποποίηση

7. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 14

αντικατάσταση των υποπαραγράφων (γ) και (ε), ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

«(γ) τον καθορισμό των όρων έκδοσης, αναστολής και ανάκλησης
αδειών λειτουργίας και εγκρίσεων σε επιχειρήσεις και τους

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3738, 18/7/2003

82(I)/2003

4
υγειονομικούς όρους λειτουργίας τους, καθώς και τον καθορισμό
των

όρων

έγκρισης

και

λειτουργίας

των

κτηνιατρικών

εργαστηριών,
(ε) τον καθορισμό των όρων, των κριτηρίων και των διαδικασιών για
τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, ενδεχομένως, για την
πρόληψη, την καταστολή και τον έλεγχο των ασθενειών των
ζώων, καθώς και ειδικών γνωστοποιητέων ασθενειών.»
Τροποποίηση

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του,

του βασικού

του ακόλουθου Παραρτήματος:

νόμου με την
προσθήκη
Παραρτήματος.

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αιμορραγική νόσος των ελαφιών
Αφθώδης πυρετός
Αφρικανική πανώλης των χοίρων
Βρουκέλλωση
Εντεροϊογενής εγκεφαλομυελίτιδα των χοίρων (Νόσος Teschen)
Ευλογιά των προβάτων και των αιγών
Ιογενής εγκεφαλομυελίτιδα της Βενεζουέλας
Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου (Κυανή Γλώσσα)
Κλασική πανώλης των χοίρων
Λοιμώδης αιμοποιητική νέκρωση των ιχθύων
Λοιμώδης οζώδης δερματίτιδα(Lympy skin)
Μεταδοτική πλευροπνευμονία των βοοειδών
Πανώλης των βοοειδών
Πανώλης των ίππων
Πανώλης των μικρών μηρυκαστικών
Πανώλης των πτηνών
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Πυρετός της κοιλάδας του Rift
Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών
Τρομώδης νόσος
Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων
Φυσαλιδώδης στοματίτιδα
Ψευδοπανώλης των πτηνών »
Έναρξη της

9. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που θα καθορίσει

ισχύος του

το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται

παρόντος

στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας.

Νόμου.
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