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Me to παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται n κύρωστ της ανωτέοω συμχωνίας τ*χ 

υ*τρά*ηΛστο Στρασβούργο στις 17 Σεπτεμβρίου 1974 μεταξύ των *»εονήαεωυ τω. 

κτχπών-μελ^Ν tod Συμβουλίου της Εϋοίπτης καθώς not του ηαωτ«6λλου 

αστού tod υποτράφττκκ στο Ιτρασ^ούστΌ στις 28 Μαρτίου 1985.

Me τη ουβωνΐα αυτή επιδιώκεται

Τα κράτη-υέλητου Συμβουλίου της Βυοώπης, σε πνεύμα ro^uYk^k αλληλεγγύης, διευ

κολύνουν αμοιβαία την παροχή των αντιδραστηρίων για τον tdoociocnouc tw ομάδων 

ην-κηώ, των oroltty ον. ποσότητες-ςίναι «ορ* ορισμένες, ·ό»α> παρουσιάζεται αβτγκη. 

Η αυοιβαία.δε αυτή παροχή vc είναι δυ\«ττή μόνον εφόσον ο; ιδιότητες και η χρ»>- 

ησσοοίηστ, των αντιόοαστηρί**/ για τον «οοοδιοοισυό των ομάδων των ιστών υνόκχιν- 

ταν αε κανό\«ς του έχουν (ΧΑΥϊωαηθεί ατό κοινού ατό το κράχη-υέ,Αη, η δε εισαγωγή 

•αυτών να γίνεται uc διεικολύνσεις και ορισμένες απαραίτητες απαλλαγές.

J*: βάση τις θέσεις αυτές ευυοωοήθπκην ειδικώτερο τα κατωτέρω, όπως τεοι- 

•'ρόασνται στα σχετικό άρθρα:

Στο άρθρο 1 προσδιορίζεται η έννοια του όρου *αντι.6οαστήρια για τον κηθοοι- 

OuC των ομάδων των ιστών* και εξηγείται 6τ; IX τον όρο αυτό νοούνται όλο τα αντι- 

δοοστήτιο για τον τροσδιορισιιό των ουάόων των ιστών ανόαωπείου, ζωϊκής ή ψυχικής 

ή όλλης προελεύσεις. Επί τλέον ορίζεται ότι οι διστάζεις των άρθοων 2-6 της συυοω- 

νίας εααουόζσνται και στα κύτταρα γνωστός αντιγονικής σύνθεσης »αυ χρησιμσποιούν- 

ται για τη.μελέτη των εν λόγω αντιδραστηρίων.

Ιτο άοθοο '2 διαλαμβάνεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρε, αναλαμβάνουν την υποχρέω- 

ετ, να θέτουν στη διάθεση 6οων εκ τικ> άλλων μερών έχουν ανάγκη τα αποθέματα των 

των αντιδραστηρίων για τον τροοόιοοιουό των ομάδων των ιστών, χαοίς άλλη αμοιβή 

εκτός της πληρωμής των δαπανών συλλογής, παρασκευής μεταφοράς καθώς και αγοράς 

αυτών. ** · ’ *

Με το άρθρο 3 καθορίζεται ότι τα σντιδραστήρια για τον καθορισμό των ομά

δων των ιστών όιαθέτονταί στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη χωρίς κανένα όφελος και με 

τον όρο ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ιατρικούς και ετισπτισνικούς «οπούς και 

δεν Οα παραδίδσνται ταρά μόνο στα εργαστήρια tod έχουν καθοριστεί από τις ενόιο- 

οερόμενες Κυβερνήσεις.

Στο άρθρο 4 ορίζονται οι υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν και ot εγγυή

σεις τις οποίες δίδουν τα ΟΛίβαλλόμενα μέρη, σύυΦωοα με το Πρωτόκολλο της Πα>- 

«ωνίας.

Το Πρωτόκολλο και το παράρτημά του έ^ουν χαρακτήρα διοικητικού διακανονι

σμοί ο οποίος δύνοται να τροποποιείτρι ή να συμπληρώνεται από τις Κυβερνήσεις 

τ_ν ουμβαλλομένων.

Με το άοθοο 7 ορίζεται ότι η συμφωνία ιτποοεί να υπογρακεί από τα Χράτη-μέλτ,, 

είτε χωρίς επτδύλα*η εττκυοώεεως ή αποδοχής, είτε υπό την επιφύλαξη ετικυοώστως 

ή αποδοχής που ακολουθείται από επικύρωση ή αποδοχή?

Με το άοόοο 6 καθορίζεται ο χρόνος ενάρζεως ισχύος της ΣυμΟωνίος για τους 

αρχικά καθώς και για τους μεταγενέστερα συμβαλλόμενους.

Στο άρθοο 9 ορίζεται ότι μετά την έναρξη ισχύος ττκ Συμοωνίας» η Επιτροπή 

Τπουογών του Συμβουλίου της Ευοώπης, μπορεί να καλεί κράτη μη μέλη του ΣΙμβου- 

-λί<χ> να προσνωοήοΛΛ-· ο'αυτην και ορίζεται c τρόπος της προσχωρήσεις.

" Ιτο άοθοο 10 αναοέοεται ότι κάθε συμ£ΰλλύ*ενο μέρος, μμίζ«.ι μ» στιγμή της 

υπσγροοής ή της καταθέοεως του οργάνου του επικυοώοεως, αποδοχής ή ποοσχιρήσεως, 

το έδαοος ή το εόάοη εαρμογής, ετεκτάσεως και ενδεχομένως ανακλήοεως ττκ Ιυυβω- 

νίας.

Me Το άρθρο 11 οοίζεται ότι το.κάθε Συμβαλλόμενε μέρος μπορεί να καταγγεί

λει με δήλωοή toj στο Γεν. Γραμματέα του Πυβουλ ίου της Ευρώπης, μέσα σε τακτό 

χρόνο, τη ουμςωνία αυτή, σε όοο μέρος.το άπορέ.

Στο άοθοο 12 παρατίθενται όλες οι πληροφορίες τις οποίες γνωστοποιεί απαραίτη

τα c Γενικός Γραμματέας του Συοθουλίου της Ευρώπης, στα συμβαλλόμενο μέση. 

■(Ακολουθούν οι υπογραφές tu* εξσοσιοδοτηυένων για την υπογραφή προσώπων και ανα»ί- 

ρσνται οι γλώοσες στις οποίες έγινε το κείμενο το·οποίο κατατίθεται στα αρχείο · 

του Συμβουλίου της Ευρώπης;.-
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ΣΧΕΔΙΟ MOMDY

“Κόοωση ευοωτια.!κής συμφωνίας mi της αντηλλαγής τππν 

αντιέχχμττηρέων γεα τσν καθοοεσμό των εηπΔΔων των ιστών 

ue τσ ηοωττ^κολλά της *.

‘ΑοΟρο ηοώτο

Με τα διαλαμβανόμενα στο άρθοο 5 ποοβλέπεται όπως τη Κράτη-μέλη λαμβάνουν 

όλη τη αναγκαία μέτρα, για την απαλλαγή των αντιδραστηρίων για τσν προσδιορισμό 

των συάόων των ιστών που θέτουν στη διάθεσή τους τα άλλα Κράτη-μέλη, οπό τους δασμού5 

*3ώύς και για την ταχεία και ασίαλή παράδοση αυτών στους παραλήπτες.

Ιτο άρθρο 6 αναδέρετηι άτι τα Συμβαλλόμενο μέρη κοινοποιούν μέα* του Γεν. 

Γοαωιατέως του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον κατάλογο των Εθντπών και rcpitcpcic- 

«=-»υ εργαστηρίου t&j είναι εζουσιοδοττ^ιένο να χορηγούν το πιστοποιητικό tod προ- 

δλέτεται σπό το άρθρο 4 της ουιώάσεως.

λυρωνονιαι κα.ν έχουν την εσχύ που oolCcl το άοδοο 28 καο.1 

του Συντάγματος : η ευοωιιαΐχή συμαωνία επί της ανταλλαγής 

των αντεόοαστηοέων Yta τσν «αΛοοεσίλό των ομάδων των ιστών 

κου υπογράιρηκε στο Γτοασ&ούογο στις 17 ΔεκεμΕοέου 1974 και 

το πρωτόκολλο αυτής^που υπογράοπικε στο Γτοασ&οϋογο στις 

28 Μαοτίου 1985 των οποίων το κείμενο σε ποωτότυπο στη 

γαλλική γλώσσα και σε μετάβοαση στην ελληνική έχει ως εάής:


