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Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 230, 

της 16.9.2003, 

σ.32. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο – 

 

«Οδηγία 2003/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για τροποποίηση της οδηγίας 

86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά 

με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για 

πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς.», 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

30(Ι) του 1995 

115(Ι) του 2000. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ζώων (Επιστημονικά 

Πειράματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Ζώων (Επιστημονικά Πειράματα) Νόμους του 

1995 και 2000 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί Ζώων (Επιστημονικά Πειράματα) Νόμοι του 1995 

έως 2005. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και 

της ερμηνείας του: 

 
 «“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.» 

  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 29 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 
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 «Εξουσία 

έκδοσης 

διαταγμάτων 

29. Ο Υπουργός δύναται με διάταγμά του που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας –  

 

   (α) Να τροποποιεί τα παραρτήματα του παρόντος 

Νόμου, 

 

   (β) να τροποποιεί τα Παραρτήματα των 

Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του 

άρθρου 26, και  

 

   (γ) να ρυθμίζει θέματα τεχνικού και συνεχώς 

εξελισσόμενου επιστημονικού και τεχνικού 

περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων και 

αποτελεσμάτων έρευνας στους καλυπτόμενους 

με το Νόμο και τους Κανονισμούς τομείς.». 
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