
ΝΟΜΟΣ  ΠΟΥ  TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 

   
Συνοπτικός 

τίτλος. 

86(Ι) του 2001. 

 

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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

της Βελτίωσης των Ζώων Νόμο του 2001 (που στο εξής θα αναφέρεται 

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

αναφέρονται μαζί ως οι περί της Βελτίωσης των Ζώων Νόμοι του 2001 

και 2004. 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται: 

 

 (α) Με την προσθήκη του ακόλουθου όρου στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά: 

 
  «‘Επιτροπή’ σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.». 

 
 (β) με την αντικατάσταση από την ερμηνεία του όρου «γενεαλογικό 

βιβλίο» της λέξης «ζώα» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «βοοειδή, 

προβατοειδή, αιγοειδή, ιπποειδή και τα ζώα φυλής (ράτσας)». 

 

 (γ) με την αντικατάσταση από την ερμηνεία του όρου «ίπποι καθαρής 

φυλής» της λέξης «ευνούχων» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη 

«εκτομίων·». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται: 
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 (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) μετά τη 

φράση «ή ενώσεις εκτροφέων» (δεύτερη γραμμή), της φράσης 

«στην περίπτωση των υβριδικών χοίρων».  και 

 
 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) μετά τη φράση «γενεαλογικά 

βιβλία» (τέταρτη γραμμή) της φράσης «και στην περίπτωση των 

υβριδικών χοίρων». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

4.Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου 

(1) αυτού με τις ακόλουθες νέες παραγράφους: 

 
   «(α) Η αποδοχή για αναπαραγωγή των αγελάδων καθαρής 

φυλής· 
  (β) η αποδοχή για φυσική οχεία των ταύρων καθαρής φυλής·»· 

 
 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης «θα ρυθμιστούν 

με Κανονισμούς» (έκτη γραμμή) με τη φράση «καθορίζονται με 

Διάταγμα με το οποίο είναι δυνατό να εφαρμόζονται και οι 

αποφάσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει της διαδικασίας 

του άρθρου 8 της Οδηγίας 77/504/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 

Ιουλίου 1977 περί των ζώων αναπαραγωγής του βοείου είδους 

καθαρόαιμου γένους.». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

5.Το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται: 
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 (α) Με την αντικατάσταση της λέξης «ζώων» (τρίτη γραμμή) με τη 

φράση «βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, 

ιπποειδών, ζώων φυλής (ράτσας)». 

 
 (β) με την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «τα άρθρα 15, 16, 17, 

18» (πέμπτη γραμμή) της φράσης «που απορρέουν από τα 

αντίστοιχα άρθρα των Οδηγιών 77/504/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 

89/361/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ και 91/174/ΕΟΚ». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται:   

   

 

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού από το ακόλουθο 

νέο εδάφιο:  

 
  « (1) Η Επιτροπή, μετά από αίτηση κράτους μέλους η οποία 

συνοδεύεται από την αναγκαία αιτιολογία ή με δική της 

πρωτοβουλία, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

άρθρο 12 της Οδηγία 94/28/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 

1994 για τον καθορισμό των αρχών σχετικά με τους ζωοτεχνικούς 

και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται κατά τις εισαγωγές 

προέλευσης τρίτων χωρών ζώων, του σπέρματος, των ωαρίων 

και των εμβρύων τους και για την τροποποίηση της οδηγίας 

77/504/ΕΟΚ περί των ζώων αναπαραγωγής του βοείου είδους 

καθαρόαιμου γένους, καθορίζει συμπληρωματικές και 

γενεαλογικές απαιτήσεις για τις εισαγωγές προέλευσης 

ορισμένων τρίτων χωρών ορισμένων ζώων, σπέρματος, ωαρίων 

και εμβρύων προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση 

αυτών των τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν γενική δεσμευτική 

ισχύ.». 

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

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

 

 
 
 
 
 

« (1) Η εισαγωγή ζώων και γενετικού υλικού από τρίτες χώρες 

επιτρέπεται, εφόσον έχουν εγγραφεί ή καταχωρηθεί σε γενεαλογικό 

βιβλίο ή μητρώο που τηρείται από φορέα που περιλαμβάνεται στον  

κατάλογο φορέων πιστοποίησης της γενετικής αξίας σε τρίτες χώρες 

που καταρτίζεται από την Επιτροπή και σύμφωνα με του όρους που 

έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή ως προς τη συγκεκριμένη τρίτη 

χώρα, αφού πραγματοποιηθούν επιτόπιοι έλεγχοι από τους 

εμπειρογνώμονες που ορίζονται επί τούτου από την Επιτροπή, 

σύμφωνα με την Οδηγία 94/28/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 

1994 για τον καθορισμό των αρχών σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και 

γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται κατά τις εισαγωγές 

προέλευσης τρίτων χωρών ζώων, του σπέρματος, των ωαρίων και 

των εμβρύων τους και για την τροποποίηση της Οδηγίας 77/504/ΕΟΚ 

περί των ζώων αναπαραγωγής του βοείου είδους καθαρόαιμου 

γένους: 

 
                 Νοείται ότι, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται για λογαριασμό 

της Κοινότητας, η οποία αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα και ότι η 

συχνότητα και οι λεπτομέρειες των ελέγχων καθορίζονται σύμφωνα με 

τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 της ως άνω Οδηγίας.». 
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