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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2014

Προοίμιο.

Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Επίσημη

«Κανονισμός (ΕE) αριθ. 200/2010 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου

Εφημερίδα της

2010, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του

Ε.Ε.:

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον στόχο

L 61,

της Ένωσης για τη μείωση του επιπολασμού οροτύπων σαλμονέλας σε

11.3.2010,

ενήλικα σμήνη αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus»,

σ. 1.
Επίσημη

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011,

Εφημερίδα της

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού

Ε.Ε.:

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον στόχο της Ένωσης για

L138,

τη μείωση του επιπολασμού ορισμένων οροτύπων σαλμονέλας σε σμήνη

26.5.2011,

ωοπαραγωγής του είδους Gallus gallus και την τροποποίηση του

σ.45.

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
200/2010 της Επιτροπής»,

Επίσημη

«Κανονισμός (ΕE) αριθ. 200/2012 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2012,

Εφημερίδα της

σχετικά με τον στόχο της Ένωσης για τη μείωση της Salmonella enteritidis

Ε.Ε.:

και

L 71,

κρεατοπαραγωγής, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

9.3.2012,

2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», και

της

Salmonella

typhimurium

σε

σμήνη

κοτόπουλων

σ. 31.

Επίσημη

«Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1190/2012 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου

Εφημερίδα της

2012, σχετικά με τον στόχο της Ένωσης για τη μείωση της Salmonella

Ε.Ε.:

Enteritidis και της Salmonella Typhimurium σε σμήνη γαλοπούλων, όπως

L 340,

προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού

13.12.2012,

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»,

2
σ. 29.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Υγείας των Ζώων

τίτλος .

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της

109(Ι) του 2001 Υγείας των Ζώων Νόμους του 2001 έως 2014 (οι οποίοι στο εξής θα
82(Ι) του 2003 αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
116(Ι) του 2007 Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του
20(Ι) του 2009

2001 έως 2016.

43(Ι) του 2012,
36(Ι) του 2014.

Τροποποίηση

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

του άρθρου 2

κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των

του βασικού

ορισμών αυτών:

νόμου.

Επίσημη

«Κανονισμός (ΕE) αριθ. 200/2010» σημαίνει τον Κανονισμό της

Εφημερίδα της

Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή του

Ε.Ε.:

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

L 61,

Συμβουλίου όσον αφορά τον στόχο της Ένωσης για τη μείωση του

11.3.2010,

επιπολασμού οροτύπων σαλμονέλας σε ενήλικα σμήνη αναπαραγωγής

σ. 1.

του είδους Gallus gallus, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.

Επίσημη

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2011» σημαίνει τον Κανονισμό της

εφημερίδα της

Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)

ΕΕ:

αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον

L 54,

αφορά τον στόχο της Ένωσης για τη μείωση του επιπολασμού ορισμένων

26.02.2011,

οροτύπων σαλμονέλας σε σμήνη ωοπαραγωγής του είδους Gallus gallus

σ. 1.

και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 και του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 200/2010 της Επιτροπής, όπως αυτός εκάστοτε

3
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
Επίσημη

«Κανονισμός (ΕE) αριθ. 200/2012», σημαίνει τον Κανονισμό της

Εφημερίδα της

Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τον στόχο της Ένωσης για

Ε.Ε.:

τη μείωση της Salmonella enteritidis και της Salmonella typhimurium σε

L 71,

σμήνη

9.3.2012,

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

σ. 31.

Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Επίσημη

«Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1190/2012 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου

Εφημερίδα της

2012, σχετικά με τον στόχο της Ένωσης για τη μείωση της Salmonella

Ε.Ε.:

Enteritidis και της Salmonella Typhimurium σε σμήνη γαλοπούλων όπως

L 340,

προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού

13.12.2012,

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή

σ. 29.

αντικαθίσταται.

Τροποποίηση

3. Το Παράρτημα ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

κοτόπουλων

κρεατοπαραγωγής,

όπως

προβλέπεται

στον

του
Παραρτήματος
ΙΙ του βασικού
νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση του σημείου με αύξοντα αριθμό 6, με το

ακόλουθο νέο σημείο:
«6.

Κανονισμός

(ΕΚ)

2160/2003

αριθ. Παράρτημα
του ΙΙ, Β.

Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
Συμβουλίου

Διοικητικών
Προστίμων

και
της

του
17ης

Νοεμβρίου 2003 για τον
έλεγχο της σαλμονέλας
και άλλων συγκεκριμένων
τροφιμογενών

Κλίμακα

3.»∙

4
ζωονοσογόνων
παραγόντων.
(Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε. ׃L 325, 12.12.2003,
σ. 1.)
(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το σημείο με αύξοντα αριθμό

12, των ακόλουθων νέων σημείων 13, 14, 15 και 16:
«13.

Κανονισμός

(ΕE)

αριθ. Παράρτημα.

Κλίμακα

200/2010 της Επιτροπής

Διοικητικών

της 10ης Μαρτίου 2010

Προστίμων

σχετικά με την εφαρμογή

3.

του
αριθ.

κανονισμού

(ΕΚ)

2160/2003

Ευρωπαϊκού

του

Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τον στόχο
της

Ένωσης

για

τη

μείωση του επιπολασμού
οροτύπων
σε

σαλμονέλας

ενήλικα

σμήνη

αναπαραγωγής

του

είδους Gallus gallus.
(Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε. ׃L 61, 11.3.2010,
σ. 1.)

14.

Κανονισμός

(ΕΕ)

αριθ. Παράρτημα.

Κλίμακα

517/2011 της Επιτροπής

Διοικητικών

της 25ης Μαΐου 2011 για

Προστίμων

την

3.

εφαρμογή

του

5
κανονισμού

(ΕΚ)

αριθ.

2160/2003

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τον στόχο
της

Ένωσης

για

τη

μείωση του επιπολασμού
ορισμένων
σαλμονέλας

οροτύπων
σε

σμήνη

ωοπαραγωγής του είδους
Gallus

και

gallus

τροποποίηση

την
του

κανονισμού

(ΕΚ)

αριθ.

2160/2003

και

του

κανονισμού

(ΕΕ)

αριθ.

200/2010 της Επιτροπής.
(Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε. ׃L 138, 26.5.2011,
σ. 45.)

15.

Κανονισμός

(ΕE)

αριθ. Παράρτημα.

Κλίμακα

200/2012 της Επιτροπής

Διοικητικών

της 8ης Μαρτίου 2012

Προστίμων

σχετικά με τον στόχο της

3.

Ένωσης για τη μείωση
της Salmonella enteritidis
και

της

typhimurium

Salmonella
σε

σμήνη

κοτόπουλων
κρεατοπαραγωγής όπως
προβλέπεται
κανονισμό
2160/2003

στον
(ΕΚ)

αριθ.
του

6
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

και

του

Συμβουλίου.
(Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε. ׃L 71, 9.3.2012,
σ. 31.)

16.

Κανονισμός

(ΕE)

1190/2012
Επιτροπής

της

αριθ. Παράρτημα.
της

Διοικητικών

12ης

Προστίμων

Δεκεμβρίου 2012 σχετικά
με τον στόχο της Ένωσης
για

τη

μείωση

της

Salmonella
Enteritidis

και

της

Salmonella Typhimurium
σε σμήνη γαλοπούλων
όπως προβλέπεται στον
κανονισμό
2160/2003
Ευρωπαϊκού

(ΕΚ)

αριθ.
του

Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου.
(Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε. ׃L 340, 13.12.2012,
σ. 29.)

Κλίμακα

3.».

