
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ 
 

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας με τίτλο - 

  
Επίσημη  
Εφημερίδα 
της E.E.:L 219, 
14.8.2008, 
σ. 40. 

«Οδηγία 2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 
2008 για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης 
και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και 
ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση των οδηγιών 
64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 
89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 
90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 
91/496/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 
92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της απόφασης 
2000/258/ΕΚ και των οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ 
και 2005/94/ΕΚ». 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
  86(Ι) του 2001 
272(Ι) του 2004. 
 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βελτίωσης 
των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα 
διαβιβάζεται μαζί με τους περί Βελτίωσης των Ζώων 
Νόμους του 2001 και 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται  
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Βελτίωσης των 
Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2009. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 του 
βασικού νόμου.  

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη των ακόλουθων όρων και των ορισμών τους, 
στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:  

  
 
Κεφ. 113. 
       9 του 1968 
     76 του 1977 
     17 του 1979 
   105 του 1985 
   198 του 1986 
     19 του 1990 
  41(Ι) του 1994 
  15(Ι) του 1995 
  21(Ι) του 1997 
  82(Ι) του 1999 
149(Ι) του 1999 
    2(Ι) του 2000 
135(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2000 
  76(Ι) του 2001 
  70(Ι) του 2003 
167(Ι) του 2003 
  92(Ι) του 2004 
  24(Ι) του 2005 

«“ιδιωτική επιχείρηση” σημαίνει την εταιρεία που 
συστήνεται και λειτουργεί δυνάμει του περί Εταιρειών 
Νόμου και ασχολείται με την αναπαραγωγή υβριδικών 
χοίρων∙ 
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129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005 
  98(Ι) του 2006 
124(Ι) του 2006 
  70(Ι) του 2007 
  71(Ι) του 2007 
131(Ι) του 2007 
186(Ι) του 2007 
  87(Ι) του 2008 
  49(Ι) του 2009 
  99(Ι) του 2009.    
  
Επίσημη  
Εφημερίδα  
της E.E.:L 219, 
14.8.2008, 
σ. 40. 

“Οδηγία 2008/73/ΕΚ” σημαίνει την οδηγία του Συμβουλίου 
της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των 
διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών 
στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 
88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 
90/426/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 
90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 
92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 91/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 
2000/75/ΕΚ, της απόφασης 2000/258/ΕΚ και των οδηγιών 
2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ.». 

  
Τροποποίηση 
του 
άρθρου 5 του  
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του εδαφίου (2) 
αυτού ως παραγράφου (α) του εδαφίου (2) και την 
προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου: 

   
  
  «(β) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία καταρτίζει και τηρεί 

επικαιροποιημένο κατάλογο με τους συνδέσμους ή 
ενώσεις εκτροφέων, οι οποίες είναι επίσημα 

  αναγνωρισμένες για την τήρηση ή κατάρτιση 
γενεαλογικών βιβλίων ζώων καθαρής φυλής και 
θέτει τον κατάλογο αυτό στη διάθεση των λοιπών 
κρατών μελών και του κοινού.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 22 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 
«ορίσει» (πρώτη γραμμή) της φράσης «με γνωστοποίηση 
που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας,». 

  
Τροποποίηση 
του 
άρθρου 23 του  
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της φράσης «τις χίλιες λίρες» (τελευταία 
γραμμή) με τη φράση «τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700)». 

  
 ΓΠ/ΜΓ  
(23.01.050.095.2009) 
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