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Συμβάσεοις προστασία: των ζώων κατά τήν διάρκειαν
διεθνούς μεταφορά: αυτών».

ΙΙοόζ τι/*' />«»·/·()»· τώ.ι· Ελλι’ι>·(·>ν
Διά τοϋ υπό κρίσιν σχεδίου Νόμου σκοπεϊται ή νομο

θετική κύρωσις τής, πρωτοβουλία τοϋ Συμβουλίου τής 
Ευρώπης, καταρτισθείσης Εύρωπαϊκής Συμβάσεως προσ
τασία: των ζώων κατά τήν διάρκειαν διεθνούς μεταφορά: 
αυτών, τή ενεργώ συμμετοχή καί τής Ελλάδος.

Διά τής ώς άνω Συμβάσεως. εύρισκομένης έντος τοϋ 
πλαισίου των ΰπο του Συμβουλίου τής Ευροϋπης επιόιω- 
κομένων σκοπών, θεσπίζονται κανονισμοί καί διατάξει: 
άφορώντες εις τήν προστασίαν των ζώων κατά τήν διάρ
κειαν διεθνούς μεταφοράς προς διατήρήσιν τής ευεξίας καί 
αποφυγήν. έν τώ μετρώ τοϋ δυνατοϋ τής ταλαιπωρίας 
τούτων.

Εΐδικώτερον διά τής Συμβάσεως :
1. Καθορίζεται ή ΰποχρέωσις των συμβαλλομένων χω

ρών νά θέσουν εις εφαρμογήν τάς. διατάξεις αυτής, δίδεται 
ή έννοια τοϋ όρου «διεθνής μεταφορά», παρέχεται εις τάς 
άρμοδίας άρχάς τής χώρας αποστολής τδ δικαίωμα νά 
αποφασίσουν εάν ή μεταφορά είναι σύμφωνος προς τούς 
όρους τής Συμβάσεως καί τέλος νά λάβουν τά προσήκοντα 
μέτρα προς αποφυγήν ταλαιπωρίας των ζώων, έμπνεόμεναι 
έκ των διαλαμβανόμενων έν αυτή (Κεφ. Ιον).

2. Προκειμένου περί μεταφοράς κατοικίδιων μωνύχων, 
βοοειδών, προβατοειδών, αΐγοειδών καί χοιροειδών :

Άναφέρονται αί διαδικασίαι αίτινες δέον νά τηρούνται 
προ καί κατά τήν φόρτωσιν τών ζώων, περιγράφωνται 
αί συνθήκαι, ό τρόπος καί τά μέσα μεταφοράς, ώς καί 
τά σχετικά μέ τον έλεγχον καί τήν άφιξιν τών ζώων είς 
τον τελικόν προορισμόν αύτών.

Καθορίζονται εΐδικαί διατάξεις άφορώσαι εις τήν μετα
φοράν τών ζώων :

— σιδηροδρομικούς
— δΓ οδικής μεταφοράς
— διά τής υδάτινης όδοϋ
— δΓ εναερίου μεταφοράς (Κεφ. 2ον)
3. Καθορίζονται οί ειδικοί όροι μεταφοράς :
— πτηνών καί οίκοσίτων κονίκλων (Κεφ. 3ον)
— κυνών καί γαλ.ώιν (Κεφ. 4ον)
-ετέρων θηλαστικών καί πτηνών (Κεφ. 5ον) καί τέλος
— ζώων ψυχρού αίματος (κεφ. 6ον).

4. Προβλέπεται ή ακολουθητέα διαδικασία έν περιπτώ- 
σει άμφισβητήσεως ώς προς τήν ερμηνείαν ή τήν εφαρμο
γήν τών διατάξεων τής Συμβάσεως (Κεφ. /ον).

•ΰ. Εΐ: τάς τελικά; διατάξεις (Κεφ. Sov) προβλέπεται 
ό τρόπο; θέσεως έν ίσχύι ΰπο τών κρατών μελών, ό τρόπος 
προσχωρήσει»; τρίτων κρατών, ό χρόνος ισχύος καί ό τρό
πο: καταγγελίας τής Συμβάσεως. ’Επίσης άναφέρονται 
αί υποχρεώσεις τοϋ Γενικού Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου 
τή; Ευρώπης, αίτινες απορρέουν έκ τής Συμβάσεως.

0. Ή Ευρωπαϊκή Σύμβασι; προστασίας τών ζώων κατη 
τήν διάρκειαν διεθνούς μεταφοράς ύπεγράφη ΰπο τής χώρας 
μας τήν 13ην Δεκεμβρίου 1968 έν Πχρισίοις, ή δέ θέσις 
είς έφαρμογήν αυτής ούδεμίαν δαπάνην συνεπάγεται διά 
τον κρατικόν προϋπολογισμόν.

Είς ταϋτα αποβλέπει το προτεινόιχενον σχέδιον νόμου 
οπερ έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν όπως τύχη 
τής ΰμετέρας αποδοχής.

Έν Άθήναις τή 19 Μαρτίου 1977.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής Εύρωπαϊκής Συμβάσειος προστασίας 

τών ζώων κατά τήν ..διάρκειαν διεθνούς μεταφοράς 
αύτών.

Άρθρον Πρώτον.
Κυροΰται καί έχει ίσχύν · νόμου ή καταρτισθεϊσα ΰπ- 

τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Σύμβασι- 
προστασίας τών ζώων κατά τήν διάρκειαν διεθνούς μεταο 
φοράς αύτών, ύπογραφεϊσα υπό τής Ελλάδος τήν 13ην 
Δεκεμβρίου 1968, ής τό κείμενον έπεται έν πρωτοτύπω 
είς τήν Γαλλικήν καί έν μεταφράσει είς τήν Ελληνικήν.

ΆρΟρον Δεύτερον.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται έν έτος άπό τής δημο- 

σιεύσεως αύτοϋ διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 19 Μαρτίου 1977
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