
Στο σχέδιο νόμου «ΙΛρώση του Πρόσθετου Πρωτόκολλου
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας των ζώων κατά
τη διάρκεια διεθνούς μεταφοράς τους».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο έχει σαν σκοπό τη νομοθε
τική κύρωση του πρόσθετου πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Προστασίας των ζώων κατά, τη διάρκεια διεθνούς 
μεταφοράς αυτών, που κυρώθηκε με'τον Ν. 586/1977, το 
οποίο καταρτίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και 
υπογράφηκε από την Ελλάδα την 20η-, Φεβρουάριου 1981.

Με το υπό κύρωσή πρωτόκολλο επιφέρονται οι κατωτέρω 
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στην αρχική σύμβαση :

1) Με το άρθρο 1 συμπληρώνεται το άρθρο 48 της 
Συμβάσεως με την παρ. 4 η οποία ορίζει ότι η Ε.Κ. μπορεί 
να γίνει συμβαλλόμενο μέρος στην Σύμβασή.

2) Με το άρθρο 2 αντικαθίστανται οι λ.έξεις «κάθε κρά
τος που έχει συμβληθεί στην παρούσα- Σύμβαση» με τις 
λέξεις «κάθε συμβαλλόμενο μέρος που δεν είναι μέλος του 
Συμβουλίου».

3) Με το άρθρο 3 τροποποιείται ιη -/seep. 3 του άρθρου 47 
της Συμβάσεως και καθορίζεται ό τρόπος διευθετήσεως 
των διαφορών οι οποίες πιθανόν να ανακύψουν μεταξύ δύο 
συμβαλλόμενων μερών από τα οποία το ένα αποτελεί κρά
τος μέλος των Ε.Κ.

4) Με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 καθορίζεται ο τρόπος με 
τον οποίο τα συμβαλλόμενα κράτη" στη? Σύμβαση μπορούν 
να γίνουν συμβαλλόμενα μέρη στο πρόσθετο πρωτόκολλο.

Η κύρωση του ανωτέρω Πρωτόκολλου είναι απαραίτητη 
διότι σύμφωνα με τα οριζόμενα σ’ αυτό αποτελεί αναπό
σπαστο μέρος της αρχικής Συμβάσεως.

: Ειδικώτερα με κάθε άρθρο του νομοσχεδίου ορίζονται : ■
Με το άρθρο πρώτο, κυρώνετχι το ανωτέρω πρόσθετο 

πρωτόκολλο. · Τ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με το άρθρο δεύτερο, ορίζεται ότι, οι ποινές που έχουν 
προβλ.εφθεί με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1197/19S1 
για τις παραβάσεις των διατάξεων του κυρωτικού της αρχι
κής Συμβάσεως Ν. 586/77, επιβάλλονται και για τις παρα
βάσεις των διατάξεων του πρωτοκόλλου που κυρώνεται με 
το νόμο αυτόν.

Με το άρθρο τρίτο, ορίζεται σαν χρόνος για την έναρξη 
ισχύος του νόμου από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς .του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στα ανωτέρω αποσκοπεί το προτεινόμενο νομοσχέδιο το 
οποίο θέτουμε υπόψη σας για ψήφιση.

Αθήνα 24 Μαίου 1983 
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Σύμβαση Προστασίας των ζώων κατά τη διάρκεια διεθνούς 
μεταφοράς τους. ■ . ,.· . ;:.t.

Άρθρο πρώτο.
' Κυρούνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 

παρ. 1 του Συντάγματος το Πρόσθετο Πρώτόκολλο στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας των ζώων κατά τη 
διάρκεια διεθνούς μεταφοράς αυτών, που υπογράφηκε' στο 
Στρασβούργο στις 10 Μαΐου 1979 του οποίου το κείμενο, 
σε πρωτότυπο στη Γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην 
Ελληνική, έχει ως εξής: ■ -·"· · ·: «· ·.'”·■■·.· I


