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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ν;-^ σχέδιο νόμου «κύρωση των Ευρωπαϊκών Συμβάσεων 

α) «γιΐ την προστασία των ζώων στις εκτροφές» καί β) 
«γ'.ά τήν προστασία των ττρος σφαγή ζώων».

Πρός ι 'η Βοολή u~>v Έλλήνυιΐ·

Τό προτεινόμενο νομοσχέδιο έχει σάν σκοπό τή νομοθε
τική κύρωση τών Ευρωπαϊκών Συμβάσεων α) «γιά τήν προ
στασία των ζώων στις εκτροφές» καί β) «γιά τήν προστασία 
τών πρός σφαγή ζώων», πού καταρτίσθηκαν άπό τό Συμ
βούλιο τής Ευρώπης καί ύπογράφηκαν άπό τήν 'Ελλάδα στό 
Στρασβούργο ή προύτη τήν Η)η Μαρτίου 1976 και ή δεύ
τερη τή 10η Μαίου 107!·.

Οί συμβάσεις καταρτίσθηκαν άπό εμπειρογνώμονες τών 
Κρατών - μελών τού Συμβουλίου τής Ευρώπης ύστερα άπό 
σύσταση τής Συμβουλευτικής Συνέλευσης και μέσα στά πλαί
σια τών σκοπών, πού επιδιώκονται άπο αυτό.

Άπό τήν προσεκτική μελέτη τού περιεχομένου τών υπό 
κύρωση Εύρωπαΐκών Συμβάσεων προκύπτει ότι θεσπίζον
ται μέ αυτές, κοινέε γιά τά κράτη - μέλη τού Συμβουλίου 
τής Ευρώπης διατάζεις πού άφοροϋν τήν προστασία τών 
ζώων, οί όποιες μπορούν νά έφαρμοσθούν καί στόν Ελληνικό 
χώρο.

'Η κύρωση τών πιο πάνω Συμβάσεων καί ή μετουσίωση 
τών διατάξεων τους σέ εθνικό δίκαιο, μαζί μέ τις διατάξεις 
τής Ευρωπαϊκής Σύμβασης πού αφορά τήν προστασία τών 
ζώων στις διεθνείς μεταφορές, ή όποια έχει κυρωθεί μέ τό 
Ν. 586/1977 (ΦΕΚ. 140/τ. Λ/23.5.77), θά άποτελέσει ο
λοκληρωμένο νομικό πλαίσιο γιά τήν προστασία τών ζώων, 
έναρμονισαένο μέ τήν αντίστοιχη νομοθεσία τών υπολοίπων 
Ευρωπαϊκών χωρών.

Ειδικότερα μέ τις ανωτέρω Συμβάσεις ορίζονται :
Λ’. Μέ τήν Σύμβαση «γιά τήν προστασία τών ζώων στις 

εκτροφές».

1. Θεσπίζονται κοινές διατάξεις πού άφορούν στήν προ
στασία τών ζώων πού έκτρέφονται σέ εντατικές εκτροφές 
καί καθορίζεται ή υποχρέωση τών συμβαλλομένων μερών νά 
θέσουν σέ εφαρμογή τις σχετικές αρχές πού άναφέρονται 
λεπτομερειακά στά άρθρα 3-7.

2. Προβλέπεται ή σύσταση μόνιμης ’Επιτροπής άπό αντι
προσώπους τών κρατών - μελών, ή όποια θά έχει σάν άπο- 
στολή τή-/ εκπόνηση καί υιοθέτηση άπό τά συμβαλλόμενα 
μέρη λεπτομερειακών προτάσεων γιά τήν εφαρμογή τών άρ- 
χών της Σύμβασης καί ό τρόπος συγκρότησης, λειτουργίας 
καί εφαρμογής τών αποβάσεων τής Μόνιμης ’Επιτροπής
(αρθ. 8-13).

3. Στις τελικές διατάξεις (κεφ. III, άρθρ. 14-18) προ- 
βλέπονται, ό τρόπος προσχώρησης καί θέσης σέ ισχύ τής 
Σύμβασης από τά κράτη - μέλη, ό τρόπος προσχώρησης τρί
των χωρών, ή δυνατότητα εφαρμογής τής Σύμβασης σέ ο
ρισμένες έδαφικές περιοχές τής επικράτειας μιας χώρας, ό 
τροπος καταγγελίας τής Σύμβασης καί τέλος οί υποχρεώ
σεις τοϋ Γεν. Γραμματέα τού Συμβουλίου πού άπορρέουν 
άπό τή Σύμβαση.

Η Σύμβαση αυτή πού καταρτίσθηκε κατά τήν περίοδο 
τών ετών 1973-1974, έποχή κατά τήν όποια ή χούρα μας δέν 
μετείχε στις έργασίες τοϋ Συμβουλίου τής Εΰρούπης, ύπο- 
γράφηκε άπό τή χώρα μας στις 10.3.76.

Η'. Μέ τή Σύμβαση «γιά τή προστασία τών πρός σφαγ 
ζώων». _ '

Στις γενικές αρχές τής Σύμβασης (κεφ, 1 άρθρ. 1-2) :
1. Άναφέρονται οί φάσεις διαδικασίας σφαγής τών ζώο 

οί όποιες καλύπτονται άπό τήν Σύμβαση, τά ζώα στά όποί 
άναφέρεται ή Σύμβαση καί δίνεται ή έννοια τών όρων οί < 
ποιοι χρησιμοποιούνται σέ αύτή (σφαγείο , στέγαση, άκ 
νητοποίηση κλπ.).

2. 'Ορίζεται ότι τά συμβαλλόμενα μέρη άναλαμβάνουν τή 
υποχρέωση νά θέσουν σέ έφαρμογη τις διατάξεις τής Σύμ 
βάσης καί ότι διατηρούν τό δικαίωμα νά έφαρμόσουν, άν κρί 
νουν σκόπιμο, αυστηρότερες διατάξεις.

3. Στις ειδικές διατάξεις : ι
Στό Κεφάλαιο II (άρθρ. 3-11) προβλεπονται : 
α) Ό τρόπος παράδοσης τών ζώων στά'σφαγεϊα (άρθρ.3) 
β) Ό τρόπος διακίνησης τών ζούων στον περίβολο τών 

σφαγείων (άρ. 4-6).
γ) Ή άνάγκη καί ό τρόπος στέγασης τών ζωων μέσα στις 

σφαγειοτεχνικές έγκαταστάσεις πριν τή σφαγή τους (άρθρ.
7-8) ---------------- - --- -· -

δ) Οί φροντίδες οί όποιες πρέπει νά παρέχονται στά σταυ- 
λισμένα ζώα και ο ελεγχος τής κατάστασης τής υγείας .ου, 
(άρθ. 8-9) καί

ε) Είδι· ίς έξαιρέσεις γιά τούς Ί άρανδους (άρθρ. 10).

4. Στό Κεφάλαιο III (άρθρ. 12-19) προβλέπεται, ή 
άνάγκη άκινητοποίησης καί άναισθητοποίησής τών ζώων 
πριν άπό τή σφαγή, οί περιπτώσεις καί ό τρόπος εφαρμογής 
τους μέ ειδική άναφορά τής θρησκευτικής σφαγής.

5. Στις τελικές διατάξεις (κεφ. IV άρθρ. 20-24) προβλέ- 
πεται, ό τρόπος προσχώρησης καί θέσης σέ ισχύ τής Σύμ
βασης άπό τά κράτη - μέλη ό τρόπος προσχώρησης τρίτων 
χωρών, ή δυνατότητα εφαρμογής τής Σύμβασης σέ ορισμέ
νες έδαφικές πηριοχές τής έπικράτειας μιας χώρας, ό τρό
πος καταγγελίας τής Σύμβασης καί τέλος οί υποχρεώσεις τοΰ 
Γεν. Γραμματέα τού Συμβουλίου πού άπορρέουν άπό τή 
Σύμβαση.

Ή άνωτέρω Σύμβαση ύπογράφηκε άπό τή χώρα μας στις
10.5.79.

Αστέρα άπό τά άναφερόμενα οί Συμβάσεις αυτές υπο
βάλλονται γιά κύρωση μέ τό προτεινόμενο νομοοχέδιο τό ό
ποιο μέ κάθε άρθρο του ειδικότερα όρίζει :

Μέ τό άρθρο πρώτο, κυρώνονται οί προαναφιρόμενες Συμ
βάσεις. ·

Μέ τό άρθρο δεύτερο, εξουσιοδοτείται ό * Γπουργός Γεωρ
γίας νά όρίζει μέ άποφάσεις του τά άπαραίτητα συμπληρω
ματικά μέτρα καί τις λεπτομέρειες γιά τήν έφαρμογή τών 
Συμβάσεων αυτών καί τής Σύμβασης γιά τήν προστασία 
τών ζώων στις διεθνείς μεταφορές πού κυρώθηκε μέ τό Ν. 
586/1977, ό όποιος δέν πρόβλεψε τήν ευχέρεια αύτή.

Μέ τό άρθρο τρίτο, ορίζονται ποινικές κυρώσεις γιά τούς 
παραβάτες τών διατάξεοιν τοϋ νομοσχεδίου καί τών άποφά-
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σχων πού έκδίδονται σέ έκτέλασή του.
Μέ τ4 άρθρο τέταρτο, έρίζχταί ίτιένέμοςθά Ισχύσιι μ*τά 

£ζι μήνες άπϊ τή δημοσίευσή του στην Εφημερίδα τής Κυ- 
{Ιερνήσεο>ς.

Τ6 άνωτέρω δέμα άντιμετω'.'.ίζει Τ6 προτεινέμενο νομοσχέ
διο ri έποΐο θέτουμε ΰπόψη σας γιά ψήφιση.
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