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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜO  

 

Προοίμιο.  Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο – 

 
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 286, 

31.10.2009, 
σ. 36. 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 

περί εμπορίου προϊόντων φώκιας»,  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
153(Ι) του 2003 
131(Ι) του 2006. 
Επίσημη 

Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
21.9.2007. 

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

Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής 

Νόμους του 2003 και 2006, όπως τροποποιήθηκαν περαιτέρω 

από το περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της 

Άγριας Ζωής Διάταγμα του 2007 (που στο εξής θα αναφέρονται 

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

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας και 

Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμοι του 2003 

έως 2012. 

  
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 του ορισμού του: 

 

 «Eπίσημη              

Εφημερίδα της      

«Κανονισμός   (ΕΚ)   αριθ.  1007/2009» 

σημαίνει  την  πράξη  της  Ευρωπαϊκής 
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ΕΕ: L 286,             

31.10.2009,  

σ. 36.   

Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 

περί εμπορίου προϊόντων φώκιας.» 

 
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 

την προσθήκη νέου 

άρθρου. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 37 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 37Α: 

 

 «Αρμόδια 

αρχή για τους 

σκοπούς του 

Κανονισμού 

(EK) αριθ. 

1007/2009. 

 

37Α.  Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 είναι ο 

Διευθυντής.». 

Τροποποίηση του  

άρθρου 40 του 

βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 40 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με - 

 

 (α) τη διαγραφή της λέξης «ή» στο τέλος της 

παραγράφου (θ) αυτού· 

   

 (β) την προσθήκη του κόμματος και της λέξης «, ή» στο 

τέλος της παραγράφου (ι) αυτού· και 

   

 (γ) την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ι) 

αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ια): 

   

  «(ια) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με 

τις διατάξεις του Άρθρου 3, παράγραφοι 1 και/ 

ή 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009,». 

 
ΣΧΚ/ΜΓΚ   
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