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Ό περί τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί 
της Προστασίας Ζώων κατά την Διάρκειαν Διεθνούς Μεταφοράς των (Κυρω
τικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντά
γματος. 

Άρϋθίμός (10 του 19Θ2 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟ!ΚΟΜ\0!Ν ΤΗΣ ΕΥΡΩ
ΠΑΜ1ΚΗΣ ΣΥΜΙΒΑΣΈΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΙΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡίΚιΕΙΑίΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ 
Ή Βουιλή των 'Αντιπροσώπων ψηιφίΐζει ώς ακολούθως: 
Λ. Ό τταρών Νόίμος θ'ά οη/αΐφέρηιται ώς ό περί του ΠροισΙθέτιοο Βρω Συνοπτικός 

τοκόιλίλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί της Προισιταισίας Ζώων τίτλος. 
κοιτά τήν. Διάρκειαν ΔυεθνοΟς Μεταφοράς των (ίΚυρωτιΐκός) Νόμος 
του 1962. 

2. '!Εν τω παρόντι Νό'μω, έκτος έάν έκ τοϋ 'κειμένου προκύπτη 6ιά 'Ερμηνεία, 
φόρος <εννοια!—

«ΐΠρόσβετον 'Πρωτόικοιλιλον» οηιμαίινει τό Πρόοίθίετον Πρωτόΐκοίλ
>λον περί της Προΐοίταΐΰίας Ζώων κατά τήν Διάρκειαν Διεθνούς 
•Μεταφοράς των, τοΟ οποίου τό κείμ&νον έν τω άγγιλικω πρωτο
!τύπω ιέ'κ'τϋθειται ειίς τό Μέρος Ι τοΰ Πίνακος και έν μεταίφράσίει Πίναξ.. 
ΐεΓις τήν έλληνυκήν εΐίς τό Μέρος II του Πιναΐκος: ι Μ!1**!' 

(Νοιεΐται δτι 'έν πΘριπτώοιει άντιΐθέοιεως 'μεταξύ των δύο κειμέ
νων, ύπεριοίχύει τό ε'Ίς τό Μέρος 1 τού* Πίιναικος έίκτιθέιμενον 
ικε&μενον., 

3. Τό Πρό'σθετον Πρωτόκοίλλον, τό όποιον ή Κυπριακή Δηιμοίκρα- Κύρ&χπς 
τία υπέγραψε τήν 21 ην ΔεκΕμβρΙίουι,, 19Θ1, (δυνάμει της ύπ' άρ. 19.903 Συμβάσεως, 
και ήιμ&ρ. 22.il .19811 'Αποιφάοιεως του Υπουργικού Συμβουλίου, διά 
του' παρόντος Νόμουι ικυρουται.. 

.Π Ι Ν Αί Ξ 
("ΑρΒρον 2)ί 
ΜΕΡΟΣ Ι 

ADDITIONAL PROTOCOL 
TO THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION 

OF ANIMALS DURING INTERNATIONAL TRANSPORT 
The member States of the Council of Europe, signatory to this 

Additional Protocol, 
Having regard to the European Convention for the protection of 

animals during international transport, hereinafter called the 

http://22.il
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"Convention", which was opened to signature in Paris on 13 December 
1968 by the member States of the Council of Europe and includes 
common provisions designed to safeguard animals in transport from 
suffering; 

Considering that in view of the competences it possesses in the 
matters covered by the said Convention, the European Economic 
Community should be able to be a Contracting Party to this 
instrument, 

Have agreed as follows: 

Article 1 
Article 48 of the Convention shall be supplemented by the following 

paragraph : 
"4. The European Economic Community may become a 

Contracting Party to this Convention by signing it. The Convention 
shall enter into force in respect of the Community six months after 
the date of its signature". 

Article. 2 
In Article 52 of the Convention, the words "any State which has 

acceded to this Convention" shall be replaced by the words "any 
Contracting Party which is not a member of the Council". 

Article 3 
Article 47, paragraph 2, of the Convention shall be supplemented 

by the following subparagraph: 
"In the event of a dispute between two Contracting Parties one 

of which is a member State of the European Economic Commu
nity, the latter itself being a Contracting Party, the other Contract
ing Party shall address the request, for arbitration both to the 
member State and to the Community, which jointly shall notify it, 
within three months of receipt of the request, whether the member 
State or the Community, or the member State and the Community 
jointly, shall be party to the dispute. In the absence of such notifi
cation within the said time limit, the member State and the 
Community shall be considered as being one and the same party 
to the dispute for the purposes of the application of the provisions 
governing the constitution and procedure of the arbitration tribunal. 
The same shall apply when the member State and the Community 
jointly present themselves as party to the dispute." 

Article~4" 
• 1. This Additional Protocolis open to signature by the member 
States of the Council of Europe which have signed the Convention, which 
may become Contracting Parties to this Additional Protocol by: 

(a) Signature without reservation in respect of ratification, 
' acceptance or approval, or 
■(b) signature with reservation in respect of ratification, acceptance 

or approval, followed by ratification, acceptance or approval. 
2. States which have acceded to the Convention may also accede to 

this Additional Protocol. 
3. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession.shtil 

be deposited with the Secretary General of the Council of Europe. 
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Article 5 
This Additional Protocol shall enter into force as soon as the 

Contracting Parties to the Convention have become Parties to this 
Additional Protocol in accordance with Article 4. 

Article 6 
From the date of its entry into force, this Additional Protocol shall 

form an integral part of the Convention. From that date, no member 
State may become a Contracting Party to the Convention without at 
the same time becoming a Contracting Party to this Additional Protocol. 

Article 7 
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the 

member States of the Council of Europe, the other Parties to the 
Convention and the Commission of the European Economic Commu
nity of : 

(a) Any signature without reservation in respect of ratification, 
acceptance or approval; 

(b) any signature with reservation in respect of ratification, 
acceptance, or approval; 

■(c) any deposit of an instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession; 

(d) any date of entry into force of this Additional Protocol in 
accordance with Article 5 thereof. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, 
have signed this Protocol. 

Done at Strasbourg, this 10th day of May 1979, in English and in 
French, both texts being equally authoritative, in a single copy which 
shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The 
Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified 
copies to each of the signatory and acceding States. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ ΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑ
Σ Ε Ω Σ . Π Ε Ρ Ι ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡ

ΚΕΙΑΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ 
Τά Κράτημέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ατινα υπογράφουν 

το παρόν Πρόσθετον Πρωτόκολλον,' 
"Εχοντα ύπ' όψιν την Εύρωπαϊκήν Σύμβασιν περί της προστασίας 

ζώων κατά την διάρκειαν διεθνούς μεταφοράς των, εφεξής καλου
μένην «ή Σύμβασις», άνοιγεΐσαν προς ύπογραφήν εν Παρισίοις την 
13ην Όκτωβρίου, 1968 υπό των Κρατώνμελών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και περιλαμβάνουσαν κοινάς διατάξεις προοριζομένας να 
προστατεύουν τά υπό μεταφοράν ζώα εκ των ταλαιπωριών* 

Κρίνοντα δτι ή Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης, έν όψει των 
αρμοδιοτήτων άτινας αυτή κέκτηται έπι θεμάτων καλυπτομένων υπό 
της έν λόγω Συ]αβάσεως, πρέπει νά εΐναι Ικανή νά καταστή Συμ
δαλλόμενον Μέρος αυτής, 

Συνεφώνησαν επί των ακολούθων: 
"Αρθρον 1 

Το "Αρθρον 48 τής Συμβάσεως συμπληρουται δια της ακολούθου 
παραγράφου: 
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«4. Ή Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης δύναται νά καταστή 
Συμβαλλόμενον Μέρος της παρούσης Συμβάσεως δι' υπογρα
φής αυτής. Ή Σύμβασις θά άρχίση ισχύουσα έναντι τής Κοινό
τητος μετά παρέλευσιν εξ μηνών από τής ημερομηνίας τής ύπο ^ 
γραφής της.» 

< 
"Αρθρον 2 

Έ ν τω "Αρθρω 52 τής Συμβάσεως, αϊ λέξεις «πάν Κράτος προσ
χωρήσαν είς την παρουσαν Σύμβασιν» αντικαθίστανται διά τών 
λέξεων «πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δπερ δεν είναι μέλος του Σ υ μ * 
βουλίου». 

"Αρθρον 3 
Το "Αρθρον 47, παράγραφος 2 τής Συμβάσεως συμπληροΰται δια 

τής ακολούθου υποπαραγράφου: 
«Έν περιπτώσει διαφοράς μεταξύ δύο Συμβαλλομένων Με

ρών, εν τώιν οποίων εΐναι Κράτοςμέλος τής Εύρωπαϊίκής Ο'Ίίκο̂  
νομικής Κοινότητος τής τελευταίας ταύτης ούσης Συμβαλλό
μενον Μέρος, το έτερον Συμβαλλόμενον Μέρος θά άπευθύνη 
την αΐτησιν διαιτησίας τόσον προς το Κράτος  μέλος δσον και ' . 
προς την Κοινότητα, άτινα άπό κοινού θά γνωστοποιήσουν είς 
τούτο, εντός τριών μηνών άπό τής λήψεως τής αιτήσεως, κατά 
πόσον το Κράτος  μέλος ή ή Κοινότης, ή άπό κοινού το Κράτος
μέλος και ή Κοινότης, θά είναι τό άντίδικον μέρος. Έ ν ελλείψει 
τοιαύτης γνωστοποιήσεως εντός τής είρημένης προθεσμίας, τό 
Κράτος  μέλος καΐ ή Κοινότης θά θεωρώνται ως έ'ν και τό αυτό 
άντίδικον μέρος διά τους σκοπούς τής εφαρμογής, τών διατά
ξεων τών διεπουσών την σύστασιν και διαδικασίαν του διαιτη
τικού δικαστηρίου. Τό αυτό θά ίσχύη οσάκις τό Κράτος  μέλος 
και ή Κοινότης άπό κοινού εμφανίζουν εαυτούς ως άντίδικον 
'μέρος». ν 

"Αρθρον 4 
1. Τό παρόν Πρόσθετον Πρωτόκολλον είναι άνοικτόν προς ύπο

γραφήν ύπό τών Κρατών  μελών του Συμβουλίου τής Ευρώπης 
άτινα υπέγραψαν την Σύμβασιν καΐ άτινα δύνανται νά καταστούν 
Συμβαλλόμενα Μέρη του παρόντος Προσθέτου Πρωτοκόλλου διά: 

(α) Υπογραφής άνευ επιφυλάξεως έν σχέσει προς τήν επικύ
ρωσα/, άποδοχήν ή εγκρισιν, ή 

(β) υπογραφής μετ' επιφυλάξεως έν σχέσει προς τήν έπικύ
ρωσιν, άποδοχήν ή έ'γκρισιν, ακολουθούμενης ύπό επικυρώ
σεως, αποδοχής ή εγκρίσεως. 

2. Κράτη προσχωρήσαντα είς τήν Σύμβασιν δύνανται ωσαύτως 
νά προσχωρήσουν είς τό παρόν Πρόσθετον Πρωτόκολλον. 

3. Τά έγγραφα επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρή
σεως θά κατατεθούν παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ του Συμβουλίου 
τής Ευρώπης. 

"Αρθρον 5 
Τό παρόν Πρόσθετον Πρωτόκολλον άρχεται Ισχύον ευθύς ώς τά 

Συμβαλλόμενα Μέρη τής Συμβάσεως καταστούν Μέρη του παρόν
τος Προσθέτου Πρωτοκόλλου συμφώνως προς τό "Αρθρον 4. 

"Αρθρον 6 
Άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος αύτου, τό παρόν Πρόσ

θετον Πρωτόκολλον θά συνιστά άναπόσπαστον μέρος τής Συμβά
σεως. Άπό της έν λόγω ημερομηνίας ουδέν Κράτος  μέλος δύναται 
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νά καταστή Συμβαλλόμενον Μέρος της Συμβάσεως χωρίς ταυτο
χρόνως να καταστή και Συμβαλλόμενον Μέρος του παρόντος 
Προσθέτου Πρωτοκόλλου. 

"Αρθρον 7 
Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευρώπης θα γνωστο

ποιή εις τα Κράτη  μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, εις τα λοιπά 
Μέρη της Συμβάσεως και είς την Εύρωπαϊκήν Οίκονομικήν Κοινό
τητα : 

(α) Πάσαν ύπογραφήν άνευ επιφυλάξεως εν σχέσει προς την 
έπικύρωσιν, άποδοχήν ή εγκρισιν' 

(β) πασαν ύπογραφήν μετ' επιφυλάξεως εν σχέσει προς την 
έπικύρωσιν, άποδοχήν ή εγκρισιν' 

(γ) πάσαν κατάθεσιν έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρί
σεως ή προσχωρήσεως' 

(δ)ί έκάστην ήμερομηνίαν ενάρξεως Ισχύος τοΰ παρόντος 
Προσθέτου Πρωτοκόλλου συμφώνως προς το "Αρθρον 5 
αύτοΰ. 

Είς τήν μαρτυρίαν των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως 
προς τοΰτο εξουσιοδοτημένοι υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλον. 

Έγένιετίο εν Στραοΐβούργω την ΙΟην Μαΐου, 1979, εΐ'ις την άγγλι
κήν και γαλλιΐκήν, ίάμφοτέρων των κευμένων τούτων όντων έξ ίσου 
αυθεντικών, είς άπλουν άντίγραφον το όποιον θά παραμείνη κατα
τεθεϋμένον εΐίς τά άρχεΐά του Σ υιμί&ουλίου της Ευρώπης. Ό Γενιικός 
Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευρώπης θά διαβίβαση κεκυρω
μένα αντίγραφα προς εν εκαστον των υπογραφόντων και προσχω
ρούντων Κρατών. 


