
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 

 
         Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

239(I) του 2002. 

1.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κτηνιατρικών 

Τελών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον Περί Κτηνιατρικών Τελών Νόμο του 2004 (που στο 

εξής θα αναφέρεται ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι Περί 

Κτηνιατρικών Τελών Νόμοι του 2002 και 2004.  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2.    Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

   

 (α)   Με την αντικατάσταση, στην ερμηνεία του όρου 

«εκμετάλλευση» της λέξης «γεωργικά» (1η γραμμή) με 

τη λέξη «κτηνιατρικά». 

  

 (β)     με την τροποποίηση της ερμηνείας του όρου «ζώα» ως 

ακολούθως: 

   

  (i) με τη διαγραφή από το σημείο (vi), των λέξεων 

«ορτύκια, πέρδικες» (1η και 2η γραμμή) και της 

λέξης «στρουθοκάμηλους» (2η γραμμή), 
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  (ii) με την προσθήκη στο σημείο (viii) αμέσως μετά 

τη λέξη «τριχωτού», των λέξεων «ή πτερωτού», 

  (iii) με την αντικατάσταση της άνω τελείας με κόμμα, 

στο τέλος του σημείου (x),και την προσθήκη του 

ακόλουθου νέου σημείου (xi): 

   «(xi)   ιπποειδή»· 

 (γ) με την τροποποίηση της ερμηνείας του όρου «προϊόντα 

ζωικής προέλευσης» ως ακολούθως: 

   

  (i) με τη διαγραφή από αυτήν της φράσης  

«, κρέας αγριόχοιρου» (4η γραμμή)· 

    

  (ii)   με την προσθήκη σε αυτήν της φράσης «ή/και 

τριχωτών» αμέσως μετά τη λέξη «πτερωτών» 

(3η γραμμή). 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (1), του άρθρου 7 του βασικού νόμου, 

διαγράφεται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 
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Παραρτήματα 

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. 

 

«(1) Η ισοτιμία μετατροπής σε κυπριακές 

λίρες των ποσών σε Ευρώ που 

προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, 

είναι, για κάθε χρόνο, εκείνη που 

δημοσιεύεται την πρώτη εργάσιμη μέρα του 

μήνα Σεπτέμβρη του προηγούμενου χρόνου 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, σειρά C.».   

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

4. Η παράγραφος (β), του εδαφίου (1) του άρθρου 13 

τροποποιείται με την προσθήκη,  στο τέλος αυτής,  της 

φράσης «σύμφωνα με το εδάφιο (1), του άρθρου 7,». 

  

Τροποποίηση 

του 

Παραρτήματος Ι 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το Παράρτημα Ι του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:   

  

 (α)   Με την αντικατάσταση στο σημείο 3(β), του Τμήματος Ι, 

του Κεφαλαίου ΙΙΙ, αυτού, της λέξης «προδικάζει» (2η 

γραμμή) με τη λέξη «επηρεάζει»· 
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 (β)   με την αντικατάσταση στο σημείο 10(β), του Τμήματος Ι, 

του Κεφαλαίου ΙΙΙ,  αυτού, της φράσης «οι 

επιχειρηματίες να διαθέτουν» (2η και 3η γραμμή) με τη 

φράση «να προμηθεύει τους επιχειρηματίες με». 

 

 

Trop.nom.peri kthniatrik.telon.031111.07 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3849, 30/4/2004 104(I)/2004


