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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 86
Τροποποίηση του π.δ. 56/2013 «Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/63/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 (L 276/33/
20.10.2010), “σχετικά με την προστασία των
ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς
σκοπούς”» (Α΄ 106), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τον Kανονισμό (ΕΕ) 2019/1010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 170, 25.6.2019, σ. 115).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή
του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως το μεν πρώτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101),
το δε δεύτερο αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), τροποποιήθηκε τελικώς
με το άρθρο 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113) και παρατάθηκε η ισχύς του με το άρθρο 50 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019,
σχετικά με την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) 166/2006
και (ΕΕ) 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, των Οδηγιών 2002/49/ΕΚ, 2004/35/
ΕΚ, 2007/2/ΕΚ, 2009/147/ΕΚ και 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των Κανονισμών (ΕΚ) 338/97 και (ΕΚ) 2173/2005 του Συμβουλίου
και της Οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 170,
25.6.2019, σ. 115).
3. Την υπ’ αρ. 5359/10.08.2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή
Αραμπατζή» (Β΄ 3374).
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αρ. 140/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με το παρόν διάταγμα τροποποιείται το π.δ. 56/2013
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 (L 276/33/
20.10.2010) “σχετικά με την προστασία των ζώων που
χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς”»
(Α΄ 106), όπως ισχύει, σε εφαρμογή του άρθρου 6 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά
με την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) 166/2006
και (ΕΕ) 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, των Οδηγιών 2002/49/ΕΚ, 2004/35/
ΕΚ, 2007/2/ΕΚ, 2009/147/ΕΚ και 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των Κανονισμών (ΕΚ) 338/97 και (ΕΚ) 2173/2005 του Συμβουλίου
και της Οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου (EE L 170,
25.6.2019, σ. 115).
Άρθρο 2
Τροποποίηση του π.δ. 56/2013
(Α΄ 106), όπως ισχύει
Το π.δ. 56/2013, όπως ισχύει, τροποποιείται, ως ακολούθως:
α) Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 αντικαθίστανται, ως
εξής:
«2. Στη μη τεχνική περίληψη του πρωτοκόλλου προσδιορίζεται κατά πόσο αυτό πρέπει να υποβληθεί σε αναδρομική αξιολόγηση και μέχρι ποια ημερομηνία. Στην
περίπτωση αυτή, από την 1η Ιανουαρίου 2021, η αρμόδια περιφερειακή αρχή μεριμνά για την επικαιροποίηση της μη τεχνικής περίληψης με τα αποτελέσματα της
αναδρομικής αξιολόγησης εντός έξι μηνών από την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
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Η μη τεχνική περίληψη του πρωτοκόλλου περιλαμβάνει επιπρόσθετες πληροφορίες που η κεντρική αρμόδια
αρχή θεωρεί απαραίτητες για κάθε ενδιαφερόμενο.
3. Η αρμόδια κεντρική αρχή δημοσιοποιεί, έως την
31η Δεκεμβρίου 2020, τις μη τεχνικές περιλήψεις των
πρωτοκόλλων που διαθέτουν άδεια, καθώς και τυχόν
επικαιροποιήσεις τους. Από την 1η Ιανουαρίου 2021,
η αρμόδια κεντρική αρχή υποβάλλει προς δημοσίευση
τις μη τεχνικές περιλήψεις των πρωτοκόλλων, το αργότερο εντός έξι μηνών από την έγκριση και τυχόν επικαιροποιήσεις τους, μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης στην
Επιτροπή.».
β) Το άρθρο 48 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 48
Πληροφορίες για την εφαρμογή
και την παροχή στατιστικών δεδομένων
(Άρθρο 54 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ)
1. Η αρμόδια κεντρική αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή, έως τις 10 Νοεμβρίου 2023, και στη συνέχεια ανά
πενταετία, τις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του
παρόντος διατάγματος, ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 9,
των άρθρων 25, 27, 33, των παρ. 2 έως 8 του άρθρου 37
και των άρθρων 38, 42 και 45.
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Η αρμόδια κεντρική αρχή υποβάλλει και δημοσιεύει
τα εν λόγω δεδομένα, με ηλεκτρονική διαβίβαση σε μορφότυπο που θεσπίζει η Επιτροπή.
2. Η αρμόδια κεντρική αρχή συλλέγει και δημοσιοποιεί,
σε ετήσια βάση, στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση ζώων σε διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των
πληροφοριών που αφορούν την πραγματική δριμύτητα
των διαδικασιών, καθώς και την καταγωγή και τα είδη
των πρωτευόντων, πλην του ανθρώπου, που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες.
Η αρμόδια κεντρική αρχή υποβάλλει αυτές τις στατιστικές πληροφορίες στην Επιτροπή, το αργότερο έως
τις 10 Νοεμβρίου του επόμενου έτους, με ηλεκτρονική
διαβίβαση, σε μη συνοπτικό μορφότυπο που θεσπίζει
η Επιτροπή.
3. Η αρμόδια κεντρική αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή, κάθε χρόνο, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις
εξαιρέσεις που παρέχονται δυνάμει της περ. α΄ της παρ. 4
του άρθρου 5.».
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την
26η Ιουνίου 2019.

Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
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