
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ 

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

155(I) του 2000. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ελέγχου της 

Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα 

Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί του Ελέγχου της Παραγωγής και 

Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα 

Νόμο του 2000 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») 

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού 

των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμοι του 2000 και 2004. 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το  άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται:  

 (α) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

 
  «<Επιτροπή> σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· 

 
  <κράτος μέλος> σημαίνει άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης·» 

 
 (β)  με την αντικατάσταση του όρου «αδειούχο ζώο»  με τον όρο 

«εγκεκριμένο ζώο» ως εξής: 

 
  «<εγκεκριμένο ζώο> σημαίνει ζώο για το οποίο με βάση το 

άρθρο 7, εκδόθηκε και ισχύει έγκριση χρησιμοποίησης του 

για σκοπούς παραγωγής γενετικού υλικού·  » 
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 (γ)  με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου «τρίτη χώρα» 

ως εξής:  

 
  «<τρίτη χώρα> σημαίνει οποιοδήποτε χώρα που δεν είναι 

κράτος μέλος·» 

   
 (δ) με την προσθήκη στο τέλος αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (2) και του υφισταμένου κειμένου αυτού 

καθισταμένου ως εδάφιο (1): 

 
    «(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, όπου γίνεται 

αναφορά σε «άδεια», «άδειες», «αδειούχο» θα διαβάζεται και 

θα ερμηνεύεται αντίστοιχα ως αναφορά σε «έγκριση», 

«εγκρίσεις» και σε «εγκεκριμένο».»  

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το εδάφιο (5) του άρθρου 4 του βασικού νόμου καταργείται και 

αντικαθίσταται ως εξής: 

  

  «(5) Κανένα πρόσωπο δεν εισάγει από τρίτη χώρα γενετικό υλικό 

εκτός εάν πληρούνται οι πρόνοιες του άρθρου 8.» 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

εξής: 

  

 (α) με την προσθήκη στο σημείο (ii), της παραγράφου (α), μετά 

τη φράση «σε Κανονισμούς» (τρίτη γραμμή) της φράσης «ή 

Διατάγματα»· 

 
 (β) με την προσθήκη  στο σημείο (ii), της παραγράφου (β), μετά 

τη φράση «σε Κανονισμούς» (τρίτη γραμμή) της φράσης «ή 

Διατάγματα»· 
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 (γ) με την προσθήκη  στο σημείο (ii), της παραγράφου (γ), μετά 

τη φράση «σε Κανονισμούς» (τρίτη γραμμή) της φράσης «ή 

Διατάγματα». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίστανται με 

το νέο άρθρα 8, ως εξής: 

  

 «Εισαγωγή 

γενετικού υλικού 

από τρίτες 

χώρες.  

8.-(1) Η εισαγωγή γενετικού υλικού από τρίτη χώρα 

επιτρέπεται νοουμένου ότι τηρούνται τα εξής: 

  (α) Προέρχεται από τρίτη χώρα συλλογής ή 

τμήματα τρίτης χώρας και από τις 

εγκεκριμένες επιχειρήσεις της τρίτης χώρας 

που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που 

συντάσσεται από την Επιτροπή, όπως 

καθορίζεται στα εδάφια (2) και (3) · 

 
  (β) προέρχεται από ζώο ή ζώα που είναι 

εγγεγραμμένα στα μητρώα καταγραφής 

αποδόσεων στην τρίτη χώρα συλλογής· 

 
  

 
109(Ι) του 2001 

83 (Ι) του 2003. 

(γ) είναι απαλλαγμένο, από τις γνωστοποιητέες 

ασθένειες, που  προσδιορίζονται όπως 

προνοείται στο στοιχείο (ν), της 

παραγράφου (γ) του άρθρου 8,  των περί 

της Υγείας των Ζώων Νόμων του 2001 και 

2003. 

 
  

 
98(Ι) του 2002. 

 

   (2) Γενετικό υλικό δύνανται, τηρουμένου του 

εδαφίου (3), και των διατάξεων του περί των 

Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο 

και την Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Ζώων και 
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Ζωϊκών Προϊόντων καθώς και για άλλα Συναφή 

Θέματα Νόμο του 2002, να εισάγονται μόνο από 

τις τρίτες χώρες ή τα τμήματά τους που 

περιλαμβάνονται σε κατάλογο που συντάσσεται 

από την Επιτροπή και δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 
    (3) Γενετικό υλικό δύναται, τηρουμένου του 

εδαφίου (2) να εισάγεται μόνο από τις εγκεκριμένες 

ή εγγεγραμμένες από τις αρχές των τρίτων χώρων, 

επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε ειδικό 

κατάλογο που συντάσσεται από την Επιτροπή, και 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις περιπτώσεις όπου 

τέτοιος κατάλογος τηρείται για την σχετική με την 

επιχείρηση και το είδος της επιχείρησης 

δραστηριότητα. 

 
  (4) Περαιτέρω όροι ή προϋποθέσεις και ειδικότερες 

ρυθμίσεις σχετικά με το εδάφιο (1), δύνανται να  

καθορίζονται με Κανονισμούς ή Διατάγματα.» 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 9 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στην παράγραφο (α), μετά τη φράση «είναι πολίτης της 

Δημοκρατίας» και πριν από την  άνω τελεία, της φράσης «ή 

οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους·». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στην παράγραφο (α), μετά τη φράση «είναι πολίτης της 

Δημοκρατίας» και πριν από την  άνω τελεία, της φράσης «ή 

οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους· και ». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

8. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στην παράγραφο (α), μετά τη φράση «είναι πολίτης της 

Δημοκρατίας» και πριν από την  άνω τελεία, της φράσης «ή 

οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους·». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

9. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται:  

 

 

 (α) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης 

«αλλοδαπούς» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «πολίτες τρίτης 

χώρας»· και 

  
 (β) με την κατάργηση του εδαφίου (2) αυτού. 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 18 

του βασικού 

νόμου. 

10. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή 

των παραγράφων (γ) (δ), (ε) και (ζ) και την αντικατάστασή τους ως 

εξής:   

 
 «(γ) εκδίδει, αναστέλλει ή ακυρώνει τις εγκρίσεις που χορηγούνται 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των 

Κανονισμών και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού· 

 
 (δ) εκδίδει Γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι οποίες μπορούν να αφορούν 

τα ακόλουθα θέματα: 

 
  (i) τα τέλη για την άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων και 

επιθεωρήσεων, όπου και όπως προβλέπεται σε  

Κανονισμούς και Διατάγματα και την παροχή 

επιστημονικής βοήθειας, εργαστηριακής βοήθειας, και 

κτηνιατρικής κλινικής βοήθειας, 

 
  (ii) τα τέλη ένστασης, 
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  (iii) την επιβολή έκτακτων μέτρων για τη πρόληψη και 

καταπολέμηση ασθενειών των ζώων, 

 
  (iv) τον καθορισμό κτηνιατρικών εργαστηρίων σε ξένες χώρες, 

τις υπηρεσίες των οποίων μπορεί να χρησιμοποιεί η 

Αρμόδια Αρχή για εξυπηρέτηση ή ικανοποίηση 

εξειδικευμένων αναγκών ή επιβεβαίωση των 

αποτελεσμάτων των επίσημων κτηνιατρικών 

εργαστηρίων· 

 
  (ε) επιβάλλει, σε συνεννόηση με την Επιτροπή την απαγόρευση 

εισαγωγής γενετικού υλικού για σκοπούς προστασίας της 

δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων· 

 
 (ζ) εγκρίνει ή ακυρώνει, τηρουμένων των διατάξεων των 

Κανονισμών και Διαταγμάτων που εκδίδονται σύμφωνα με τον 

παρόντα νόμο, τη συμπερίληψη ενός κέντρου γενετικού υλικού 

ή κέντρου συλλογής σπέρματος ή ομάδας συλλογής εμβρύων 

τρίτου κράτους, σε αντίστοιχο κατάλογο ούτως ώστε να 

δύνανται να διακινούν γενετικό υλικό στη Δημοκρατία·» 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 21 

του βασικού 

νόμου. 

 

11.Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

αμέσως μετά την παράγραφο (β) των ακόλουθων νέων 

παραγράφων (γ) έως (η) ως εξής:   

 

 «(γ) τον καθορισμό των ειδικών υγειονομικών όρων που πρέπει να 

πληρούνται για την παραγωγή και την εμπορία γενετικού 

υλικού· 

 
 (δ) τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων σε σχέση με τη 

τήρηση ειδικών υγειονομικών όρων·   
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 (ε) την τεχνογνωσία που απαιτείται, ειδικά για κάθε είδος· 

 
  (στ) τα μέτρα πρόληψης, καταστολής και ελέγχου συγκεκριμένων 

ασθενειών(ή νοσημάτων κληρονομικής φύσης· 

 
 (ζ) την επιβολή εκτάκτων μέτρων για τη πρόληψη και 

καταπολέμηση ασθενειών· 

 
 (η) τον τρόπο έγκρισης της συμπερίληψης ενός κέντρου γενετικού 

υλικού ή κέντρου συλλογής σπέρματος ή ομάδας συλλογής 

εμβρύων, στους εγκεκριμένους, αντίστοιχα, κατάλογους, ώστε 

να επιτρέπεται να διακινούν γενετικό υλικό στη Δημοκρατία.» 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 23 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται: 

 

 (α) με την προσθήκη στην παράγραφο (α), μετά τη φράση «σε 

Κανονισμούς» (τρίτη γραμμή) της φράσης «και Διαταγμάτων»· 

 
 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β), μετά τη φράση «σε 

Κανονισμούς» (τρίτη προς τέταρτη γραμμή) της φράσης «και τα 

Διατάγματα»· και 

 
 (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ), μετά τη φράση «σε 

Κανονισμούς» (τρίτη γραμμή) της φράσης «και τα Διατάγματα». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

13. Το εδάφιο (2) του άρθρου 24 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) έως (ι), με τις ακόλουθες 

νέες παραγράφους (α) έως (γ),  

ως εξής:  
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 «(α) γενικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων τον καθορισμό 

των υγειονομικών όρων που πρέπει να πληρούνται για την 

παραγωγή και την εμπορία γενετικού υλικού· 

 
 (β) τον καθορισμό εντύπων και των τελών ένστασης· 

 
 (γ) τη λήψη μέτρων για την παραγωγή γενετικού υλικού των ζώων, 

απαλλαγμένου από οποιαδήποτε μεταδοτική ή μολυσματική 

ασθένεια, νοσήματα ή ανωμαλίες κληρονομικής  φύσης,  και 

 
 (δ) μέτρα πρόληψης, καταστολής και ελέγχου της εμπορίας του 

αναπαραγωγικού υλικού των ζώων.». 
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