
ν„ σχέδιο νόμο.) «'/.υσωση ευρωχαϊχής συμοωνίας για τη .-
jvtiλλανή .αντιδραστηρίων για τον χαώοριαμό των ουΛοων
αίαατος. του τρωτοχολλου αυτής χαι των συνημμένων στο
χοωτάχολλο».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με το χαράν σχέδιο νόμου εχιάιωχεται η χύρωση της τ.τ- 

■ χτ.Τ'ω συμφωνίας, του χρωτοχόλλου αυτής χαι των συνημ- 
;·,{■.") στο χσωτόχολλο. του υχογράφηχαν στις 14 Μαίου 

·»>ό2 στο Στρασβούργο μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κσα- 
-ω,—Μελών του Συμβουλίου της Ευρώχης.

Η Γ.>;ων( α βασίζεται ττο χνεύμα της εμρωχαϊχής αλ- 
,.τν.εγγυη? χα: χχοβλέχει στην χαροχή σμοεβαίας βοηύείχς 
·Α ε τ χ ά ύ των Κρατώ')—Μελών του Συμβουλίου της Ευρωχης.
.·, σχοχό την χροαή-υειχ αντιδραστηρίων για το·/ χροτδιασισμό 
;ων ομάδων του αίματος, το χεριχτωση του υχαρχει τέτοια 
τναγχη.

Ειδιχότερα, εχειδή -όεωρείται ότι η αμοιβαία αυτή οοή- 
Ρεια είναι δυνατόν να υλοχοιείτα: μόνον όταν η χατσχή χα: 
η χσηση των ΧΛΤίοριαττηρίων για τον χροσδιορισμό των ομά
δων τ:υ αίματος υχόχίΐντα: σε χανόνες του -S·* έχουν ν.α-υιε- 
;;ο·>εί ατό αχινού ατό τα Κράτη—Μέλη χαι για τη) εισαγωγή 
των -3·α έχουν χάιρ·αχωρτ/3εί όιευχολύνστ·.ς χαι χναγχαίες 
αταλλαγές, συμφωνή-όηχαν τα χχτωτόρω. ότως χεριγρχφο- 
·,τα·. ττα άρ-3ρσ της συμφωνίας:

Αράρο 1.

Κατ' αρχήν στο άρ-Spc 1 της συμφωνίας. τροσδιορίζεται 
:τ: με τον όρο χντιόρασσήει.α για τον χροσδιοσιηλό των ομά
δων τ:υ αίματος εννοούνται άλα τα ΟΕντιόραττηρυχ για τον 
χροσδιορισμά των ομάδων του αίματος χαι τη) ανίχνευση της 
μη συμβατιχάτητας του αίματος ανόρωχείου. ζωιχής, «υτιχής 
ή άλλης χροελεύσεως χαι διευκρινίζεται ότι χά5<ε συμβχΛ- 
λόμενο μεευς μαορεί με δήλωσή του στο Γενικό Γραμματέα 
του Συμβουλίου της Ευρώτας. την οχοία μχορεί να χχοσύρε: 
οχοτεδήιχοτε. να χεριόρίζε; τη) εφαρμογή της συτεφωνιας στα 
αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό των ομάδων του αίματος 
αν-ύοωχεέου χροελεύσεως.

'Ajp-Spo 2.
Στο άρ-Spo 2 ορίζεται ότι τ.α συμβαλλόμενα μέρη τα οχοίχ 

υχτά τη) χάλενόη των τυχών τους αναγχών. έχουν εχατκή 
ατεΰέιατα αντιδραστηρίων για τον -προσδιορισμό Toy) ομάδων 
του αίματος, αναλαμβάνουν την οχοχρέωση να διαάέτουν τα 
σχο·3έυ.χτα αυτά στους άλλους συμβαλλόμενους. χωρίς αλόη, 
αμοιβή εχτός εκείνης του ττχιτείται για τη συγχεντρωση, 
τη) εχεσ εργασία χαι τη μεταφορά των ουσιών αυτών χαι 
Τ' είναι ανάγχη χαι των ίαττχ)ών αγοράς των.

'Αράσο 3.
Στο άρ-Spo 3 διευχρινίζετχ: ότ. τα αντιδραστήρια για 

το·/ αροσδιορισμό των ομάδων του αίματος διαόέτονται στα 
-λλσ συμβαλλόμενα μέρη, με τη στροϋαό-3εση ότι δε -3χ ε
κφέρουν οχοιοδ-ήχοτε χέρδσς χαι ότι 3α χρησιμοχοιη-λουν α- 
σοο.λειστιχά για '.άτριχους σχ οστού ς χαι -3 α ταραϊίδοντα: μό- 
•ο στους οργα)ΐσμούς τους οχοίσυς -Sa ορίσουν για το σχοσό 
αυτό οι ενδιχφεσάμενες χυβερνήσεις.

Άράρο 4.
Στο άρ-Spo 4 ορίζοντα: οι υποχρεώσεις τις οιτοίες τναλαμ- 

;;έ)0» χα; οι εγγυήσεις τις οαοίες δίδουν τα συμβαλλόμενα 
λερή. σύμφωνα με το χρωτόχολλο της συμοωνίας. Το χρω- 
τοχολλο χαι το ααράρτημά του έχουν χαραχτήρα διοικητικού 
Όνονισμού ο οαοίος δύναται να τροχοχοιείτα: ή να συμχλη- 
Ρωνετα; ααό τις κυβερνήσεις των συμβαλλομένων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΤΗ
Με τα δ:α/^τμίανόμε»α στο αρ^ρο 5 σροδλεαετα: ότως

τα Κράτη—Μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγχαια μέτρα: για 
την α.τα..λαγή των αντιδραστηρίων για τον ττροσδιορισχο των 
αμαδών του αίματος σου -άετουν στη διάνετη τους άλλα μέ
ρη. ατό τους δασμούς χα: Την ταχεία χαι ασραλή σαράιδοση 
αυτών στους σαραλήστες χου ορίζονται στο αρά-ρο 3 του χα- 
ρόντος.

Άρ^ρο 6.

Στο ά?·3ρο 6 ορίζεται ότι τα συμβαλλόμενα μέση χοινμ 
χοιουν αμο:β2ΐως. χατασταση των οργανισμών ττου έχουν δι- 
χαίωμα να εχέίδουν το σιστοσοιητιχό σροϊιαγραοών του οοί- 
ζεται στο άρ-άρο 4. χαύως χαι χατάτταση των οργανισμών 
χου έχουν το διχαιωαα να διανέμουν αντιίριαστήρια για τον 
χροσδιορισμό των εισαγόμένων ομάδων αίματος. Ο: οργανι
σμοί αυτοί χρέχε: χατα χροτίμηση. να είναι εχείνο: χου χρο- 
έ/υεττονται χγλ το άρά-ρο 6 της ευρωχαϊχής σύμβασης χου α
νατίθεται στην ανταλλαγή των άεραχευτιχών ουσιών αν-3ρω- 
χινης χροελεύσεως.

Άρ-3-ρο
Με το άρ-Spo 7 ορίζεται ότι η χαρούσα συμφωνία μχορεί 

να υχογραοεί αχέ τα Κράτη — Μέλη είτε χωρίς εχιςύλα 
ξη εχιχυρωσεως ή εγχρίσεως, είτε με εχιούλααη · εχιχυρώ- 
σεως ή εγχρίσεως της οχείας -3α αχολουάήσει -εχιχύρωση ή 
έγχριση.

Ά·ρ3ρο 8.
Με το άσ·3ρο 8 ορίζεται ο χρόνος ενάραεως ιτχύος της 

ουμοωνίας για τους αρχιχά χα-3ώς χαι για τους μεταγενέ
στερα συμβαλλόμενους.

Άράρο 9.
Με το άρ-3ρο 9 ορίζεται ο τρόχος χα: ο χρόνος χατά τον 

οχοιο η Εχιτροχή των Γχουργών του Συμβουλίου της Ευ- 
ρώχης -3α δύναται να χαλεί οχοιοδήχοτε χράτος μη μέλος 
to-j Συμβουλίου να χροσχωρήσει στη συμφωνία.

Άρ·3ρο 10.
Στο άρ·3ρο 10 χαρατιόενται αναλυτιχά όλες οι χληροφο- 

ρίες τις οαοίες αχαραίτητα γνωστοχοιεί c Γενιχός Γραμμα
τέας του Συμβουλίου της Ευρώχης, στα Κράτη—Μέλη του 
Συμιβουλίου.

Άρόρο 11.
Τέλος, με το άαόρο 11 ορίζεται ότι η ·χαρούσα συμφωνία 

-Sa χαραμείνει σε ισχύ για αχεριόριστο ^άνο. Κά3-ε συμβαλ
λόμενο μέσος όμως δύναται να διαχόχτει τη εφαρμογό της. 
σε όσο μέρος το αφορά, αφού ειδοχοιήσει χρο ενός έτους τον 
Γενιχέ Γραμματέα του Συμβουλίου.

Στο ίδιο άρ-3ρο χναφέσεται ο τάχος (Στρασβούργο, η ημε
ρομηνία (14.5.1962), ο: γλώσσες (αγγλιχή---- ραλλιχη) χα:
τα αντίγραφα (μόνο 1) στα οχοία έγινε η συμφωνία χα: αχο- 
λσυάού) ο: υχογρχφές των εξουσιοδοτημένων για την υχο- 
γρτεφή χροσώχων χά-3ε χυβερνήσεως.

Τχοβάλλοντες το νομοσχέδιο αυτό στη Βουλή, xapaxa- 
λούμε όχως σύχει της εγχρίσεώς της.

Α-όήνα, 3 Σεχτεμβρίσυ 1986
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Άρ^ρο 5.


