Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4181, 7/11/2008

95(I)/2008

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Για σκοπούς εφαρμογής των Κανονισμών και Αποφάσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορούν την προστασία και ευημερία
των ζώων, περιλαμβανομένων των πράξεων της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο Επίσημη

(α)

Εφημερίδα της

Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη

ΕΕ: L 3,

μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση

5.1.2005,

των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού

σ. 1.

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 174,
2.7.1997,
σ. 1.

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22

(ΕΚ) αριθ. 1255/97». και
(β)

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/97 του Συμβουλίου της 25ης
Ιουνίου 1997 για τα κοινοτικά κριτήρια που απαιτούνται για τα
σημεία

στάσης

και

για

την

τροποποίηση

του

σχεδίου

δρομολογίου που αναφέρεται στο παράρτημα της οδηγίας
91/628/ΕΟΚ»,

όπως

τροποποιήθηκε

τελευταία

από

τον

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και

τίτλος.

Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 και θα

46 (Ι) του 1994
94 (Ι) του 1997

διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων

75 (Ι) του 2000

Νόμους του 1994 μέχρι 2002 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως

43 (Ι) του 2002.

«ο βασικός νόμος»)

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα

αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων
Νόμοι του 1994 μέχρι 2008.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού

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

(α)

Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«‘Διευθυντής’

σημαίνει

το

Διευθυντή

Κτηνιατρικών

Υπηρεσιών·
‘Κοινοτική Απόφαση’ σημαίνει ισχύουσα Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 249
της

Συνθήκης

περί

ιδρύσεως

της

Ευρωπαϊκής

Κοινότητας, ή ισχύουσα Απόφαση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στο Άρθρο
161 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, ή ισχύουσα Απόφαση
αμφοτέρων των Κοινοτήτων, όπως οι Αποφάσεις αυτές
εκάστοτε τροποποιούνται·
‘Κοινοτικός Κανονισμός’ σημαίνει ισχύοντα Κανονισμό της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 249
της

Συνθήκης

περί

ιδρύσεως

της

Ευρωπαϊκής

Κοινότητας, ή ισχύοντα Κανονισμό της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στο Άρθρο
161 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, ή ισχύοντα Κανονισμό
αμφοτέρων των Κοινοτήτων, όπως οι Κανονισμοί αυτοί
εκάστοτε τροποποιούνται·
‘σχετική
Παράρτημα Ι.

Κοινοτική

Απόφαση’

σημαίνει

Κοινοτική

Απόφαση που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι·
‘σχετικός Κοινοτικός Κανονισμός’ σημαίνει Κοινοτικό

Παράρτημα Ι.

(β)

Κανονισμό που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι·»· και

με την αντικατάσταση, στον ορισμό του όρου «εντεταλμένος
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κοινοτικός λειτουργός», της φράσης «εκδιδόμενων Κανονισμών
ή Διαταγμάτων·» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «εκδιδόμενων
Κανονισμών και Διαταγμάτων, καθώς και όσον αφορά την
εφαρμογή των σχετικών Κοινοτικών Αποφάσεων και των
σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών∙».
Τροποποίηση

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν, αμέσως

του βασικού

μετά το άρθρο 27 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 27Α:

νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου.

«Αδικήματα

27Α-(1) Οποιοσδήποτε παραβαίνει ή παραλείπει να

και ποινές

συμμορφωθεί με διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ή

αναφορικά με
σχετικούς

Κοινοτικής Απόφασης-

Κοινοτικούς
Κανονισμούς
και σχετικές
Κοινοτικές
Αποφάσεις.

(α)

Που

αναφέρεται

στην

Πρώτη

Στήλη

του

Παραρτήματος Ι, και

Παράρτημα Ι.

(β)

αναφορικά με την οποία καθορίζεται αντίστοιχα
κλίμακα ποινών

στη Δεύτερη Στήλη του ίδιου

Παραρτήματος,
είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης
του, υπόκειται σε οποιαδήποτε από τις ποινές οι οποίες
εμπίπτουν
Παράρτημα ΙΙ.

σε

τέτοια

κλίμακα

ποινών,

κατά

τα

προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) και στο Παράρτημα II, με
την

επιφύλαξη

τυχόν

σχετικών

διατάξεων

της

προαναφερόμενης Δεύτερης Στήλης του Παραρτήματος
Ι.
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(2) Έκαστη κλίμακα ποινών η οποία αναφέρεται στην

Παράρτημα ΙΙ.

Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος ΙΙ περιλαμβάνει τις
ποινές που καθορίζονται αντίστοιχα στη Δεύτερη Στήλη
του ιδίου Παραρτήματος.».

Τροποποίηση

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν, αμέσως

του βασικού

μετά το άρθρο 30 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 30Α:

νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου.

«Διοικητικό

30Α-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής διαπιστώσει

πρόστιμο.

ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί
με

διάταξη

Κοινοτικού

Κανονισμού

ή

Κοινοτικής

Απόφασης (α)

Που

αναφέρεται

στην

Πρώτη

Στήλη

του

Παραρτήματος Ι, και

Παράρτημα Ι.

(β)

αναφορικά με την οποία καθορίζεται αντίστοιχα
κλίμακα διοικητικών προστίμων στην Τρίτη Στήλη
του ίδιου Παραρτήματος,

έχει εξουσία να επιβάλλει στο πρόσωπο αυτό διοικητικό
πρόστιμο,

το

οποίο

εμπίπτει

σε

τέτοια

κλίμακα

διοικητικών μέτρων, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο
Παράρτημα III.

(2) και στο Παράρτημα ΙΙΙ.
(2) Έκαστη κλίμακα διοικητικών προστίμων η οποία

Παράρτημα ΙΙΙ.

αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος ΙΙΙ
περιλαμβάνει οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο που
καθορίζεται αντίστοιχα στη Δεύτερη Στήλη του ιδίου
Παραρτήματος.
(3) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του
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εδαφίου (1), ο Διευθυντής ειδοποιεί το επηρεαζόμενο
πρόσωπο για την πρόθεσή του να του επιβάλει τέτοιο
διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους
για

τους

οποίους

προτίθεται

να

ενεργήσει

τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα
υποβολής

παραστάσεων

εντός

προθεσμίας

πέντε

ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.
(4) Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο
δυνάμει του εδαφίου (1) με αιτιολογημένη απόφασή του(α)

Η

οποία

καθορίζει

την

παράβαση

ή

την

παράλειψη συμμόρφωσης της σχετικής διάταξης
Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·
και
(β)

την

οποία

κοινοποιεί

στο

επηρεαζόμενο

πρόσωπο.
(5) Ο Υπουργός έχει εξουσία να καθορίζει με γραπτές
οδηγίες του προς το Διευθυντή τα κριτήρια υπολογισμού
του

κατά

περίπτωση

επιβαλλόμενου

διοικητικού

προστίμου, χωρίς τούτο να επηρεάζει τη διακριτική
ευχέρεια του Διευθυντή, την οποία ασκεί εντός των
πλαισίων των οδηγιών του Υπουργού, να αποφασίζει
ελεύθερα περί του ύψους του διοικητικού προστίμου, με
βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.
(6)

Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό

πρόστιμο δικαιούται, εντός προθεσμίας δέκα ημερών
από

την

ημερομηνία

κοινοποίησης

σε

αυτό

της

απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου, να
προσβάλει την απόφαση με γραπτή και αιτιολογημένη
προσφυγή στον Υπουργό.
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(7) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, δυνάμενος
να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την
ευκαιρία να υποστηρίξει περαιτέρω γραπτώς τους
λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή και
αποφασίζει και κοινοποιεί την απόφασή του σε αυτόν. Ο
Υπουργός έχει εξουσία να (α)

Επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(β)

ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(γ)

τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(δ)

προβεί

σε

έκδοση

νέας

απόφασης,

σε

αντικατάσταση της προσβληθείσας.
(8) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής
διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του
παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά
μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό
χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.».
Τροποποίηση

5.

του άρθρου 32

την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (η) αυτού με

του βασικού
νόμου.

Το εδάφιο (2) του άρθρου 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με

άνω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας
παραγράφου:
«(θ)

την

τροποποίηση

οποιουδήποτε

Παραρτήματος

του

Παραρτήματα ΙΙ

παρόντος Νόμου, εξαιρουμένου του Παραρτήματος ΙΙ και

και ΙΙΙ.

του Παραρτήματος ΙΙΙ.».

Τροποποίηση

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

του βασικού

άρθρο 34 αυτού, των ακόλουθων νέων Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ:
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νόμου με την
προσθήκη νέων
Παραρτημάτων.
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(άρθρα 2, 27Α και 30Α)
Αύξων
αριθμός

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 3,
5.1.2005,
σ.1.

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 174,
2.7.1997,
σ.1.

1.

2.

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ
Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών και
Κοινοτικών Αποφάσεων
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του
Συμβουλίου, της 22 Δεκεμβρίου 2004, για
την προστασία των ζώων κατά τη
μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και
για την τροποποίηση των οδηγιών
64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97:
Άρθρο 3

ΔΕΥΤΕΡΗ
ΣΤΗΛΗ
Κλίμακες
Ποινών

ΤΡΙΤΗ
ΣΤΗΛΗ
Κλίμακες
Διοικητικών
Προστίμων

Κλίμακα
Ποινών 3

Κλίμακα
Διοικητικών
Προστίμων 3
Κλίμακα
Διοικητικών
Προστίμων 3
Κλίμακα
Διοικητικών
Προστίμων 4
Κλίμακα
Διοικητικών
Προστίμων 4
Κλίμακα
Διοικητικών
Προστίμων 4
Κλίμακα
Διοικητικών
Προστίμων 3
Κλίμακα
Διοικητικών
Προστίμων 4
Κλίμακα
Διοικητικών
Προστίμων 4
Κλίμακα
Διοικητικών
Προστίμων 4

Άρθρο 4

Κλίμακα
Ποινών 3

Άρθρο 5

Κλίμακα
Ποινών 3

Άρθρο 6

Κλίμακα
Ποινών 3

Άρθρο 7

Κλίμακα
Ποινών 3

Άρθρο 8

Κλίμακα
Ποινών 3

Άρθρο 9

Κλίμακα
Ποινών 3

Άρθρο 12

Κλίμακα
Ποινών 3

Άρθρο 23

Κλίμακα
Ποινών 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/97 του
Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1997 για τα
κοινοτικά κριτήρια που απαιτούνται για τα
σημεία στάσης και για την τροποποίηση
του σχεδίου δρομολογίου που αναφέρεται
στο παράρτημα της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ:
Άρθρο 1 , παράγραφος 2

Κλίμακα
Ποινών 3

Κλίμακα
Διοικητικών
Προστίμων 4
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Αύξων
αριθμός

2.

(συνέχεια)

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ
Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών και
Κοινοτικών Αποφάσεων

ΔΕΥΤΕΡΗ
ΣΤΗΛΗ
Κλίμακες
Ποινών

Άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 3

Κλίμακα
Ποινών 3

Άρθρο 5

Κλίμακα
Ποινών 3

Άρθρο 6, παράγραφος 1

Κλίμακα
Ποινών 3

ΤΡΙΤΗ
ΣΤΗΛΗ
Κλίμακες
Διοικητικών
Προστίμων
Κλίμακα
Διοικητικών
Προστίμων 3
Κλίμακα
Διοικητικών
Προστίμων 3
Κλίμακα
Διοικητικών
Προστίμων 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(άρθρα 27Α και 32)
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΙΝΩΝ
ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

Κλίμακες Ποινών

Ποινές

Κλίμακα Ποινών 1

Φυλάκιση μέχρι 3 μήνες ή πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ή
και οι δύο αυτές ποινές

Κλίμακα Ποινών 2

Φυλάκιση μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ ή και οι δύο
αυτές ποινές

Κλίμακα Ποινών 3

Φυλάκιση μέχρι 1 χρόνο ή πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ ή και οι δύο
αυτές ποινές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(άρθρα 30Α και 32)
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

Κλίμακες Διοικητικών
Προστίμων

Διοικητικό Πρόστιμο

Κλίμακα
Διοικητικών
Προστίμων 1
Κλίμακα
Διοικητικών
Προστίμων 2
Κλίμακα
Διοικητικών
Προστίμων 3

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι πεντακόσια ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της
παράβασης διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης

Κλίμακα
Διοικητικών
Προστίμων 4

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ το οποίο επιβάλλεται άπαξ,
αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής
Απόφασης

Κλίμακα
Διοικητικών
Προστίμων 5

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ το οποίο επιβάλλεται άπαξ,
αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής
Απόφασης

Κλίμακα

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι χίλια ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της
παράβασης διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης
Διοικητικό πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ το οποίο επιβάλλεται άπαξ,
αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής
Απόφασης

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ το οποίο επιβάλλεται
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Διοικητικών
Προστίμων 6

ΤΚ/ΕΧ

άπαξ, αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή
Κοινοτικής Απόφασης

».

