ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1994 ΕΩΣ 2013
Συνοπτικός

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

τίτλος.

των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με

46(Ι) του 1994
94(Ι) του 1997

τους περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμους του 1994 έως

75(Ι) του 2000

2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο

43(Ι) του 2002

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

95(Ι) του 2008

Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμοι του 1994 έως 2020.

134(Ι) του 2009
15(Ι) του 2011
55(Ι) του 2013.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση

του άρθρου 15

του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):

του βασικού
νόμου.

«(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις σφαγής ζώων
που υποβάλλονται σε ιδιαίτερες μεθόδους σφαγής, οι οποίες
προβλέπονται

από

λατρευτικούς

τύπους,

υπό

τις

ακόλουθες

προϋποθέσεις:

(α) Ο λατρευτικός τύπος δεν επιτρέπει την αναισθητοποίηση
πριν από την έναρξη της αφαίμαξης.
(β) η σφαγή διενεργείται σε εγκεκριμένο ή καταχωρημένο
σφαγείο, σύμφωνα με τον περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων
148(Ι) του 2004
80(Ι) του 2006

Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσης τους στην Αγορά καθώς και

114(Ι) του 2009

για άλλα Συναφή Θέματα Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε

126(Ι) του 2011

τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

122(Ι) του 2013
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(γ) όλα τα ζώα ακινητοποιούνται ατομικά, εξαιρουμένων των
μηρυκαστικών, τα οποία ακινητοποιούνται μόνο με μηχανικά
μέσα.
(δ) κατά την ακινητοποίηση των ζώων, εξαιρουμένων των
πουλερικών, χρησιμοποιείται διάταξη που εμποδίζει την
οριζόντια και κατακόρυφη κίνηση της κεφαλής και που μπορεί
να προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος του ζώου·
(ε) κατά τη διαδικασία σφαγής, με εξαίρεση τα πουλερικά, δεν
είναι επιτρεπτή η χρησιμοποίηση συστημάτων ακινητοποίησης
με αντιστροφή ή οποιαδήποτε άλλη μη φυσιολογική θέση,
εκτός εάν τούτο είναι επιβεβλημένο από τα θρησκευτικά
ειωθότα·
(στ) αμέσως μετά την πραγματοποίηση της τομής αφαίμαξης,
με

εξαίρεση

τα

πουλερικά,

εφαρμόζεται

στα

ζώα

αναισθητοποίηση, σύμφωνα με τις καθορισμένες για το είδος
και το μέγεθος των ζώων, μεθόδους:
Ισχύς της

3.

Τροποποίηση

Οι διατάξεις του παρόντος νέου εδαφίου (2) του άρθρου 15
ισχύουν μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2020.

του άρθρου 15
του βασικού
νόμου.
Έναρξη ισχύος.

4.

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

