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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ
Προοίμιο.

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο -

Επίσημη

«Κανονισμός

(ΕΚ)

αριθ.

1523/2007

του

Ευρωπαϊκού

Εφημερίδα της

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για

ΕΕ: L. 343,

την απαγόρευση της εμπορίας, των εισαγωγών και των

27.12.2007,

εξαγωγών από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και

σ.1.

προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και
Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα

46(Ι) του 1994

διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας και Ευημερίας των

94(Ι) του 1997

Ζώων Νόμους του 1994 έως 2008 (που στο εξής θα αναφέρεται

75(Ι) του 2000

ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος

43(Ι) του 2002

θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας και Ευημερίας των

95(Ι) του 2008.

Ζώων Νόμοι του 1994 έως 2009.

Τροποποίηση του

2.

Το εδάφιο (2) του άρθρου 32 του βασικού νόμου

άρθρου 32 του

τροποποιείται με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος

βασικού νόμου.

της παραγράφου (η) αυτού, με τελεία και με τη διαγραφή της
παραγράφου (θ) αυτού.

Τροποποίηση του

3. Το Παράρτημα Ι του βασικού νόμου τροποποιείται με την

Παραρτήματος Ι

προσθήκη

του βασικού

ακόλουθου νέου κοινοτικού Κανονισμού:

νόμου.

στο

τέλος

του,

στις

κατάλληλες

στήλες,

του
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Αύξων

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ

αριθμός

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΙΤΗ
ΣΤΗΛΗ

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών και Κλίμακες
Κοινοτικών Αποφάσεων

Ποινών

ΣΤΗΛΗ
Κλίμακες
Διοικητικών
Προστίμων

Επίσημη

3.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1523/2007

Εφημερίδα της

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

ΕΕ: L. 343,

του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου

27.12.2007,

2007 για την απαγόρευση της

σ. 1.

εμπορίας, των εισαγωγών και των
εξαγωγών από την Κοινότητα γούνας
γάτας και σκύλου και προϊόντων που
περιέχουν τέτοια γούνα:
Άρθρο 3

Κλίμακα

Κλίμακα

Ποινών 3

Διοικητικών
Προστίμων 4

ΓΠ/ΕΠ.

».

