5. Με το Κεφάλαιο V (άρθρα 14-17) ρυθμίζονται θέματα
που αφορούν τις εγκαταστάσεις εκτροφής και προμήθειας
πειραματόζωων και συγκεκριμένα:
στο σχέδιο νόμου 'Χύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για
α) Προβλέπεται ότι οι εγκαταστάσεις εκτροφής και προ
ην προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιού
μήθειας πειραματόζωων δηλώνονται στην υπεύθυνη αρχή,
μαι για τταρφαηκούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς“
αναφέρεται το υπεύθυνο πρόσωπο για την παροχή των
κατάλληλων φροντίδων στα ζώα που εκτρέφονται ή συντη
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
ρούνται στις πιο πάνω εγκαταστάσεις.
β) Ορίζεται η τήρηση μητρώου στις εγκαταστάσεις αυτές
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η νομοστο οποίο θα αναγράφεται το είδος και ο αριθμός των
.τική κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία
ζώων που εισέρχονται ή εξέρχονται, οι ημερομηνίες εισόδου
jv σπονδυλωτών ζώων, που χρησιμοποιούνται για πείρακαι εξόδου, το όνομα και η διεύθυνση του παραλήπτη.
ιτικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς, που καταρτίγ) Ιδιαίτερα κάθε σκύλος ή γάτα πριν τον απογαλακτισμό
τ|κε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και υπογράφτηκε
τους πρέπει απαραίτητα να φέρουν μόνιμη και ατομική
ιό την Ελλάδα στις 18 Μαρτίου 1986.
σήμανση. Σε περίπτωση μεταφοράς τους πριν από την
Με την υπό κύρωση Σύμβαση, η οποία καταρτίστηκε από
υποχρεωτική σήμανσή τους, πρέπει να τηρείται έγγραφο
πείρογνώμονες των κρατών-μελών του Συμβουλίου της
καταχώρησης με συγκεκριμένες πληροφορίες για την ταυ
ιρώπης, θεσπίζονται κοινές διατάξεις για την προστασία
τότητα της μητέρας μέχρις ότου σημανθούν.
jv σπονδυλωτών ζώων, που χρησιμοποιούνται για πειρα
6. Με το Κεφάλαιο VI (άρθρα 18-24) ρυθμίζονται θέματα
τικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς, προκειμένου
που αφορούν τις εγκαταστάσεις πειραματισμού και συγκε
: εναρμονισθούν οι νομοθεσίες των κρατών-μελών και να
κριμένα:
κτγματοποιηθεΐ μια πιο στενή ένωση μεταξύ τους.
α) Προβλέπεται ότι οι εγκαταστάσεις πειραματισμού πρέ
Ειδικότερα με την υπό κύρωση Σύμβαση προβλέπεται:
πει να διαθέτουν εξοπλισμό προσαρμοσμένο στα είδη των
Με το Κεφάλαιο I (άρθρα 1-4) καθορίζονται οι γενικές
ζώων και τις πειραματικές διαδικασίες που τελούνται εκεξ
χές της Σύμβασης και συγκεκριμένα:
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των
α) Δίδεται η έννοια των όρων που χρησιμοποιούνται
διαδικασιών αυτών μέοα στα πλαίσια των διατάξεων της
ιυτήν.
σύμβασης.
β) Αναφέρονται οι σκοποί για τους οποίους θα επιτρέβ) Οι εγκαταστάσεις πειραματισμού υπάγονται στην αρ
>νται οι πειραματικές διαδικασίες.
μόδια αρχή, εγκρίνονται από αυτήν και θα πρέπει υποχρεω
γ) Καθορίζεται η υποχρέωση των συμβαλλόμενων μερών
τικά να τηρούνται μητρώα.
: θέσουν σε εφαρμογή τις σχετικές διατάξεις της Σύμγ) Προσδιορίζονται τα πρόσωπα που διοικητικά έχουν
:σης, διατηρούν όμως το δικαίωμα να υιοθετήσουν, αν
ευθύνη για την παροχή φροντίδων στα ζώα και τη
την
ίνουν σκόπιμο, πιο αυστηρές διατάξεις.
λειτουργία του εξοπλισμού.
2. Με το Κεφάλαιο II. (άρθρο 5) καθορίζονται οι ειδικές
δ) Θεωρείται απαραίτητη η διάθεση ικανοποιητικού αριθμού
ιτάξεις της Σύμβασης με τις οποίες προβέπεται η εξο
ειδικευμένου προσωπικού και η παροχή κτηνιατρικών συμ
μάλιση των φυσιολογικών και ηθολογικών αναγκών σε
βουλών και θεραπείας από τον αρμόδιο κτηνίατρο με σκοπό
9ε ζώο το οποίο χρησιμοποιείται σε μια πειραματική
την εξασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων.
ιδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές
ε) Καθορίζονται τα είδη των ζώων που προορίζονται να
υ αναφέρονται στο Παράρτημα Α' της Σύμβασης.
χρησιμοποιηθούν στις πειραματικές διαδικασίες και ποιά
3. Με το Κεφάλαιο III (άρθρα 6-12) καθορίζεται η διεαποκλείονται από αυτές.
γωγή των διαδικασιών και συγκεκριμένα:
στ) Η πραγματοποίηση πειραματικών διαδικασιών είναι
α) Αναφέρεται ότι είναι προτιμότερη η χρησιμοποίηση
δυνατό να γίνει εκτός των εγκαταστάσεων πειραματισμού,
\ης επιστημονικά αποδεκτής μεθόδου που να μην απαιτεί
εφόσον αυτό ετπτραπει από τις αρμόδιες αρχές.
χρησιμοποίηση ζώου ή να απαιτεί το μικρότερο αριθμό
7. Με το Κεφάλαιο VII (άρθρα 25-26) ρυθμίζονται θέματα
ων με τους λιγότερους δυνατούς πόνους ή ταλαιπωρίες
εκπαίδευσης
και επιμόρφωσης των προσώπων που ασχο
. να δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Κάθε μέλος θα
λούνται με τις πειραματικές διαδικασίες.
έπει να ενισχύει τις επιστημονικές έρευνες για την
8. Με το Κεφάλαιο VIII (άρθρα 27-28) προβέπεται ότι
τπτύξη μεθόδων, για να επιτυγχάνονται οι πιο πάνω
κάθε μέλος συγκεντρώνει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία
οποί
για τη χρησιμοποίηση των ζώων σε πειραματικές διαδικασίες.
3) Προβλέπεται η υποχρεωτική χρησιμοποίηση αναλγη9. Με το Κεφάλαιο IX (άρθρο 29) προβλέπεται ότι κάθε
jv μεθόδων γενικής ή τοπικής αναισθησίας και σε ποιές
μέλος εφόσον είναι δυνατό, αναγνωρίζει τα αποτελέσματα
>πτώσεις δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν αυτές.
των πειραματικών διαδικασιών, σε θέματα υγείας και ασφά
Α Όταν μια διαδικασία πρόκειται να προκαλέσει πόνο ή
λειας. που έχουν πραγματοποιηθεί στην επικράτεια ενός
\αιπωρϊα στο ζώο είναι απαραίτητο να δηλώνεται στην
άλλου μέλους με σκοπό την αποφυγή ασκόπων επαναλήψεων
αι(λ»νη αρχή, να δικαιολογείται σε αυτήν και να εγκρίνεται
των πειραματικών διαδικασιών καθώς και ότι τα μέλη υπο
i αυτήν.
χρεώνονται να παρέχουν αμοιβαία βοήθεια και πληροφορίες
3) Επίσης αποφασίζεται στο τέλος της όλης πειραματικής
σχετικά με το δίκαιό τους, τη διοικητική πρακτική τους
δικασίας, εάν το ζώο πρέπει να παραμεινει στη ζωή ή
μέθοδο, στοιχεία ή κάθε λεπτομέρεια που αφορά τις πιο
θανατωθεί με τη χρησιμοποίηση μιας ανθρωπιστικής
πάνω διαδικασίες.
■όδου και να απελευθερωθεί
10. Με το Κεφάλαιο X (άρθρο 30) προβλέπεται ότι κάθε
ί. Με το Κεφάλαιο IV (άρθρο 13) προβλέπεται ότι για
μέλος είναι δυνατό να προβαίνει σε πολυμερείς διαβου■’ εκπλήρωση των στόχων της Σύμβασης, μια πειραματική
λεύσεις μετά από ορισμένο χρόνο, στους κόλπους του
δικασία πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένα
Συμβουλίου της Ευρώπης, για να εξετάζεται η εφαρμογή,
χτωπα ή υπό την ευθύνη τους ή με την έγκριση από
η δυνατότητα διεύρυνσης ή η αναθεώρηση της Σύμβασης
- αρμόδια αρχή του επιστημονικού ή πειραματικού προαυτής.
ιμματος σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθε 11. Με το Κεφάλαιο XI (άρθρα 31-37) προβλέπεται ο
τρόπος προσχώρησης και θέσης σε ισχύ της Σύμβασης
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από τα κράτη-μέλη, ο τρόπος προσχώρησης τρίτων χωρών,
η δυνατότητα εφαρμογής της Σύμβασης σε ορισμένες ε
δαφικές περιοχές της επικράτειας μιας χώρας, ο τρόπος
καταγγελίας της Σύμβασης και τέλος οι υποχρεώσεις του
Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου οι οποίες απορρέουν
από τη Σύμβαση.
Η σύμβαση αυτή υποβάλλεται για κύρωση, σύμφωνα με
το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, με το
προτεινόμενο νομοσχέδιο, το οποίο με κάθε άρθρο του
ειδικότερα ορίζει:
Με το άρθρο πρώτο, κυρώνεται η προαναφερόμενη Σύμ
βαση.
Με το άρθρο δεύτερο, ορίζεται ότι με αποφάσεις του
Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως θα ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρ
μογής των διατάξεων της προαναφερόμενης Σύμβασης.
Με το άρθρο τρίτο, ορίζονται ποινικές κυρώσεις για τους
παραβάτες του παρόντος νόμου.
Με το άρθρο τέταρτο, ορίζεται ότι ο νόμος θα ισχύσει
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τα ανωτέρω θέματα αντιμετωπίζει το προτεινόμενο νο
μοσχέδιο το οποίο θέτουμε υπόψη σας για ψήφιση.
Αθήνα 11 Νοεμβρίου 1991
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία
των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για τταραμσπκούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς
'Αρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που προβλέπει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγματος η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την
προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται
για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς, η
οποία καταρτίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και
υπογράφτηκε από την Ελλάδα την 18η Μαρτίου 1986, της
οποίας το κείμενο, οε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και
σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:

