
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδ'.Ο νόμου «Κύρωση Κτηνιατρικής Σομφών.ας με
ταξύ των Κυβερνήσεων τη; Ελληνικής Δημοκρατίας και 
τη; Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας^.

Ποος 7ΐ; Βονλή το»· Ελληνα»·

1. Μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρα
τίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας υπογρά
φτηκε Κτηνιατρική Συμφωνία με την οποία αποτ/.οπείτα;:

— η διευκόλυνση των ανταλλαγών ζώντων ζώων, πρώτων 
υλών κα: προϊόντων ζωικής προέλευσης μεταξύ Tor/ δύο 
•/ωρών.

— η ανάπτυξη της συνεργασίας στο·/ τομέα της κτηνια
τρικής επιστήμης.

— η αποφυγή εισαγωγής μεταδοτικών νοσημάτων των 
ζώων από την μία χώρα στην άλλη με τη διακίνηση των εμ
πορευμάτων.

ί?. Βχικώτερα:
Με τα άρδρα 1 κα! 2 ορίζεται η προέλευση των ειδών 

οτα οποία ανστφέρετχι η Συμφωνία κα: η υποχρέωση των 
Συμδαλλομένω,ν χωρών/ για διενέργεια r/.τηνυατρικού ελέγ
χου σε ορισμένα σημεία εισόδου από κτηνιάτρους εξουσιοδο
τημένους για τον σκοπό αυτό. ,. , . ;

Σττ άρδρο 3 ονομάζονται τα είδη ζώων, τα προϊόντα ζωι
κής προέλευσης και ο·. πρώτες ύλες π υ χρησιμοποιούνται 
στην διατροφή των ζώων που ενδιαφέρουν τη Συμφωνία αυτή.;

Με τα άρδρα 4, 5 και 6 ορίζονται οι τύποι των πίστο- 
ποιητικών που πρέπει να συνοδεύουν τα ζώντα ζώα που προ
ορίζονται για σφαγή ή για περαιτέρω διατήρηση στην χώρα 
εισαγωγής.· ι . .. ;'· · -!i ό-;·

Στο, άρδρο 7 αναφέρεται ο τρόπος εκδόσεως και η ισχύς 
τωχ ανωτέρω πιστοποιητικών ,καδώς και οι λεπτομέρειες για 
την'αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας σφαγής των ζώων' 
κατά Try/ διάρκεια της μεταφοράς τους. 1

Στο άρδρο 8 ορίζονται οι υποχρεώσεις της χώρας εισα
γωγής σε περίπτωση διαπίστωσης στα εισαγόμενα ζώο ενός 
από τα νοσήματα που χναοέοονται στα άρ-9ρα 5 και 6 της .ν > · . r r ■: ; . · ;Συμφωνίας. .

.Το άρδρο 9 αναφερετα; στους όρους εισαγωγής ή εξα
γωγής από την μία Συμβαλλόμενη χώρα στην άλλη προϊόν
των ζωϊκής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κα
τανάλωση.

Στο άρδρο 10 αναγράφονται οι υποχρεώσεις των Συμβαλ- ' 
/.ομενων Κρατών μετά την κύρωση της Συμφωνίας.

Στο άρδρο 1 ί αναφέροντα: τα είδη για .τα οποία απαγο
ρεύονται ο; ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών.

Στα άρδρα 12 και 13 αναφέρονται οί όρο; εισαγωγής μη - 
.εδωδίμων ζωικών προϊόντων.

Στα άρδρα 14 και 15 περιλαμέάνοντα: οι υποχρεώσεις 
των Κεντρικών Κτην/κών Τπηρεσιών των Συμίαλλομένων 
χωρων σε περιπτώσεις εμφανισεως μεταδοτικών νοσηυάτων. 
των ζώων καδώς και η υποχρέωσή τους για αλληλοίνήμέ- 
ρωση και επιστημονική συνεργασία σε -δέματα του τομέα κτη- ί 
ν ιατρικής. ...

Στο άρδ-ρο 16 αναφέρεται ότι υπάρχει η δυνατότητα στα 
Συμβαλλόμενα Κράτη να ζητήσουν την διεύρυνση του πίνακα 
των νοσημάτων από τα οποία πρέπει τα ζώα να είναι απαλ-. 
λαγμένα κατά τη/ εισαγωγή τους. ■

Στο άρδρο 17 ορίζεται σ χρόνος ισχύος της Συμφωνίας 
και

Στο άρδρο 18 χναφέρεται ότι οι υποχρεώσεις και τα δι
καιώματα που απορρέουν για τις Συμβαλλόμενες χώρος απο 
την Συμφωνία αυτή δεν δίγουν προγενέστερες Συμφωνίες 
και Διεδνείς Συμβάσεις που έχουν υπογράψει τα εν λόγω 
Κράτη. ·,_ ·'. ■ · !* ΰ{ ζ

Από την εφαρμογή της Συμφωνίας δεν πρακαλείται δαπά
νη ή ελάττωση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σε όλα τα παραπάνω αποσκοπεί το προτεινόμενο Σχέδιο 
Νόμου και το δέσουμε υπόψη σας για ψήφιση. ·, ,.ι ή

Αδήνα, 3 Γενάρη 1984 - -
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Κύρωση Κτηνιατρικής Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων 
της Ελληνικής Δημοκρατίας κατ .της Λαϊκής Δτμοκρα- 
τίας της Ουγγαρίας. · ί · ί

Άρδρο πρώτο. ‘ 1
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρδρο 28 παρά

γραφος ί του Συντάγματος η Κτηνιατρική Συμφωνία μετα
ξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας που υπογράφτηκε στη 
Βουδαπέστη στις 25 Μαίου 1983, της οποίας το κείμενο σε 
πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στη·/ Ελ-, 
ληνική έχει ως εξής:


