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ΘΕΜΑ: Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Επιστηµονικές Αρχές CITES
ΣΧΕΤ.: α) Το ισχύον Θεσµικό Πλαίσιο εφαρµογής της Σύµβασης CITES στη Χώρα µας και ιδίως:
1. Ο Ν. 2055/1992 «Κύρωση Σύµβασης διεθνούς εµπορίας ειδών της άγριας πανίδας
και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν µε τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ αυτής»
(ΦΕΚ 105/τ.Α΄/30-06-1992).
2. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 338/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης ∆εκεµβρίου
1996 «για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο του
εµπορίου τους», όπως τροποποιήθηκε µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 398/2009
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης
Απριλίου 2009 «περί τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του
Συµβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο
του εµπορίου τους όσον αφορά τις εκτελεστικές αρµοδιότητες που ανατίθενται στην
Επιτροπή».
3. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 4ης Μαΐου 2006
«για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97
του Συµβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον
έλεγχο του εµπορίου τους» (L 166/19-06-2006), όπως τροποποιήθηκε µε τον
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 100/2008 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 4ης Φεβρουαρίου 2008
«για τροποποίηση, όσον αφορά τις συλλογές δειγµάτων και ορισµένες διατυπώσεις
σχετικά µε το εµπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 338/97 του Συµβουλίου» (L 31/05-02-2008), τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ.
791/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 23ης Αυγούστου 2012 για τροποποίηση, όσον
αφορά ορισµένες διατάξεις σχετικά µε το εµπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας,
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου, και τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 792/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 23ης Αυγούστου 2012
σχετικά µε τη θέσπιση κανόνων σχεδιασµού των αδειών, πιστοποιητικών και άλλων
εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 338/97 για την προστασία των
ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους και µε την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής.
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4. Η αριθ. 125188/246/22-01-2013 Κοινή Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών: Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Εµπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της
αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ 285/τ. Β΄/13-02-2013).
5. Η αριθ. 104023/33/02-05-2014 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ 330/τ.Υ.Ο.∆.∆./06-06-2014)
«Επανασύσταση και ορισµός µελών της Επιστηµονικής Επιτροπής Εµπορίας Ειδών
Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας (Επιστηµονική Αρχή CITES) σε εφαρµογή
του Εθνικού και Κοινοτικού ∆ικαίου».
β) Η αριθ. 84706/29/04-01-2008 εγκύκλιός µας «Επικοινωνία των ∆ιαχειριστικών Αρχών
CITES µε αρµόδια ∆ιεθνή, Κοινοτικά, Άλλων Κρατών Μερών και Εθνικά όργανα».
γ) Η αριθ. 222244/3481/22-11-2011 εγκύκλιός µας «Υπενθύµιση της προϋπόθεσης να έχει
γνωµοδοτήσει η Επιστηµονική Αρχή CITES πριν από την έκδοση από τις ∆ιαχειριστικές
Αρχές CITES οποιασδήποτε άδειας εισαγωγής, εξαγωγής ή πιστοποιητικού ενδοκοινοτικής
διακίνησης κ.λπ. δειγµάτων ειδών CITES» (Α∆Α: 457Ε0-ΘΨ6).
δ) Η διαβιβασθείσα, µε το από 26-09-2014 ηλεκτρονικό µήνυµα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, «Τελική έκδοση των Κατευθυντήριων Οδηγιών των Επιστηµονικών Αρχών»,
που επικυρώθηκαν κατά την 69η σύνοδο της ΟΕΕ (SRG69).

Συνέχεια στα ανωτέρω σχετικά, σας στέλνουµε επισυναπτόµενες στο παρόν Κατευθυντήριες
Οδηγίες για τις Επιστηµονικές Αρχές CITES των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(µεταφρασµένες από µας στην ελληνική), που επικυρώθηκαν κατά την 69η σύνοδο της
Οµάδας Επιστηµονικής Εξέτασης (ΟΕΕ), προς ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων των εν
λόγω αρχών.
Η εν λόγω έκδοση τιτλοφορείται: «ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΑΡΧΩΝ CITES ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) αριθ. 338/97 ΚΑΙ (ΕΚ) αριθ. 865/2006» και περιλαµβάνει:
τρισέλιδο κατάλογο µε την απαρίθµηση των αρµοδιοτήτων σε αντιστοιχία µε την διάταξη
που τις προβλέπει, καθώς και δέκα επισυναπτόµενα όπου αναπτύσσονται οι κατευθυντήριες
οδηγίες προς τις Επιστηµονικές Αρχές για κάθε µια επιµέρους αρµοδιότητα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ α.α.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ CITES:
1

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΑΤΤΙΚΗΣ)
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Μεσογείων 239, 15451 Ν. Ψυχικό - Αθήνα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ)
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Τσιµισκή 5, 41222 Λάρισα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ)
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΗΠΕΙΡΟΥ)
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Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26441 Πάτρα

Μ. Κοτοπούλη 62, 45445 Ιωάννινα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)

∆ιοικητήριο, 52100 Καστοριά
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΕΚΑ∆ΟΝΙΑΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)
Λ. Γεωργικής Σχολής 46, 55134 Θεσσαλονίκη
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΚΡΗΤΗΣ)
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Περιοχή ΤΕΙ (∆ασικό Φυτώριο Φοινικιάς),71410 Ηράκλειο

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8, 18538 Πειραιάς

Γ. Μαύρου 2, 85100 Ρόδος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.

Γραφείο κου Αναπληρωτή Υπουργού
Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα
Γραφείο κ. Προϊσταµένου Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π.
κ.κ. Υπαλλήλους του Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων Ενταύθα
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[Επισυναπτόµενο στο αριθ. 115316/2729/02-10-2014 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Κεντρική ∆ιαχιρειστική Αρχή CITES)]

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ CITES
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) αριθ. 338/97 ΚΑΙ (ΕΚ) αριθ.865/20061.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 338/97
Ι∆ΡΥΣΗ
Άρθρο
Άρθρο 13.2
Άρθρο 17.1

Αρµοδιότητα
Ορισµός µιας ή περισσότερων επιστηµονικών αρχών µε κατάλληλα προσόντα και των οποίων τα καθήκοντα
διαχωρίζονται από εκείνα όλων των ορισθέντων διαχειριστικών οργάνων.
Συστήθηκε ΟΕΕ αποτελούµενη από αντιπροσώπους της επιστηµονικής αρχής ή των επιστηµονικών αρχών κάθε
κράτους µέλους και η οποία προεδρεύεται από την Επιτροπή

Άρθρο 17.2 (α)

Η ΟΕΕ µελετά όλα τα ζητήµατα επιστηµονικής φύσης που έχουν σχέση µε την εφαρµογή του κανονισµού -ιδίως τα
σχετικά µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), παράγραφος 2 στοιχείο α) και παράγραφος 6- και της υποβάλλονται
από τον πρόεδρό της, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε έπειτα από αίτηµα των µελών της ΟΕΕ, ή της Επιτροπής.

Άρθρο 17.2(β)

Η (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή κοινοποιεί τις γνώµες της ΟΕΕ στην επιτροπή.

Α∆ΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Άρθρο

Αρµοδιότητα

Σχετικά υπόψη

ΠΙΝΑΚΑΣ A-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Άρθρο 4.1(α)(i)

Γνωµοδοτεί ότι η εισαγωγή στην ΕΕ δεν θα έθιγε την κατάσταση διατήρησης του είδους
ή την έκταση του εδάφους που καταλαµβάνει ο πληθυσµός του οικείου είδους.

Συνηµµένο A

Άρθρο
4.1(α)(ii)

Γνωµοδοτεί ότι η εισαγωγή στην ΕΕ πραγµατοποιείται για:
- την πρόοδο της επιστήµης, όπου το εν λόγω είδος είναι το µόνο κατάλληλο και όπου
δεν υπάρχουν διαθέσιµα δείγµατα που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχµαλωσία
- σκοπούς εκτροφή ή αναπαραγωγή που θα συµβάλουν στη διατήρηση του είδους
- έρευνα ή εκπαίδευση που αποσκοπεί στη διαφύλαξη ή τη διατήρηση του είδους
- άλλους σκοπούς που δεν είναι επιζήµιοι για τη διατήρηση του είδους.

Συνηµµένο B

Άρθρο 4.1(γ)

Βεβαιώνεται ότι ο χώρος στέγασης που προβλέπεται στον τόπο προορισµού ζώντος δείγµατος είναι
κατάλληλα εξοπλισµένος για τη διατήρηση του δείγµατος και για την παροχή φροντίδων σε αυτό.

Συνηµµένο C

Άρθρο 4.1(ε)

Βεβαιώνεται ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται µε τη διατήρηση του είδους
δεν αντιτίθεται στην έκδοση της άδειας εισαγωγής.

Συνηµµένο D

Άρθρο 6

Όταν ένα κράτος µέλος απορρίπτει µια αίτηση για άδεια ή πιστοποιητικό από τα αναφερό- Συνηµµένο A
µενα στα άρθρο 4, 5 και 10 και πρόκειται για σηµαντική περίπτωση ενόψει των στόχων
του κανονισµού (ΕΚ) Αριθ. 338/97, ενηµερώνει αµέσως την (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή.

ΠΙΝΑΚΑΣ B-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Άρθρο 4.2(α)

Γνωµοδοτεί, αφού εξετάσει τα διαθέσιµα δεδοµένα και λαµβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε
γνώµη της ΟΕΕ, ότι η εισαγωγή στην ΕΕ δεν θα είχε επιζήµιο αποτέλεσµα για την
κατάσταση διατήρησης του είδους ή για την έκταση του εδάφους που καταλαµβάνει ο
πληθυσµός του οικείου είδους, βάσει του παρόντος ή προβλεπόµενου επιπέδου του
εµπορίου.

Άρθρο 4.2 (γ)

Συνηµµένο D
Βεβαιώνεται ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται µε τη διατήρηση του είδους
δεν αντιτίθεται στην έκδοση της άδειας εισαγωγής.
Όταν ένα κράτος µέλος απορρίπτει µια αίτηση για άδεια ή πιστοποιητικό από τα αναφερό- Συνηµµένο A
µενα στα άρθρο 4, 5 και 10 και πρόκειται για σηµαντική περίπτωση ενόψει των στόχων
του κανονισµού (ΕΚ) Αριθ. 338/97, ενηµερώνει αµέσως την (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή.

Άρθρο 6

Συνηµµένο A

ΠΙΝΑΚΑΣ A-ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Άρθρο 5.2 (α)

1

Γνωµοδοτεί, γραπτώς, ότι η σύλληψη ή η συγκοµιδή των άγριων δειγµάτων ή η εξαγωγή
τους δεν θα επηρεάσει αρνητικά την κατάσταση διατήρησης του είδους, ούτε την έκταση
του εδάφους που καταλαµβάνεται από τον οικείο πληθυσµό του είδους.

Συνηµµένο A

Συµφωνήθηκε στις 3 Σεπτεµβρίου 2014.
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Άρθρο 5.2 (δ)
Άρθρο 6

Βεβαιώνεται ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται µε τη διατήρηση του είδους
δεν αντιτίθεται στην έκδοση της άδειας εξαγωγής.
Όταν ένα κράτος µέλος απορρίπτει µια αίτηση για άδεια ή πιστοποιητικό από τα αναφερόµενα στα άρθρο 4, 5 και 10 και πρόκειται για σηµαντική περίπτωση ενόψει των στόχων
του κανονισµού (ΕΚ) Αριθ. 338/97, ενηµερώνει αµέσως την (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή.

Συνηµµένο D
Συνηµµένο A

ΠΙΝΑΚΑΣ B-ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Άρθρο 5.4
Γνωµοδοτεί, γραπτώς, ότι η σύλληψη ή η συγκοµιδή των άγριων δειγµάτων ή η εξαγωγή
τους δεν θα επηρεάσει αρνητικά την κατάσταση διατήρησης του είδους, ούτε την έκταση
του εδάφους που καταλαµβάνεται από τον οικείο πληθυσµό του είδους.
Άρθρο 5.3

Βεβαιώνεται ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται µε τη διατήρηση του είδους
δεν αντιτίθεται στην έκδοση της άδειας εξαγωγής.

Άρθρο 6

Όταν ένα κράτος µέλος απορρίπτει µια αίτηση για άδεια ή πιστοποιητικό από τα αναφερόµενα στα άρθρο 4, 5 και 10 και πρόκειται για σηµαντική περίπτωση ενόψει των στόχων
του κανονισµού (ΕΚ) Αριθ. 338/97, ενηµερώνει αµέσως την (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή.

Συνηµµένο A

Συνηµµένο D
Συνηµµένο A

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Άρθρο 5.4

Γνωµοδοτεί, γραπτώς, ότι η σύλληψη ή η συγκοµιδή των άγριων δειγµάτων ή η εξαγωγή
τους δεν θα επηρεάσει αρνητικά την κατάσταση διατήρησης του είδους, ούτε την έκταση
του εδάφους που καταλαµβάνεται από τον οικείο πληθυσµό του είδους.

Συνηµµένο A

Άρθρο 5.3

Βεβαιώνεται ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται µε τη διατήρηση του είδους
δεν αντιτίθεται στην έκδοση της άδειας εξαγωγής.
ΠΙΝΑΚΑΣ A-ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ
Άρθρο 5.3

Συνηµµένο D

Βεβαιώνεται ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται µε τη διατήρηση του είδους
δεν αντιτίθεται στην έκδοση του πιστοποιητικού εξαγωγής.

Συνηµµένο D

ΠΙΝΑΚΑΣ B-ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ
Άρθρο 5.4

Βεβαιώνεται ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται µε τη διατήρηση του είδους
δεν αντιτίθεται στην έκδοση του πιστοποιητικού εξαγωγής.

Συνηµµένο D

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ-ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ
Άρθρο 5.4
Βεβαιώνεται ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται µε τη διατήρηση του είδους
δεν αντιτίθεται στην έκδοση του πιστοποιητικού εξαγωγής.

Συνηµµένο D

∆ΗΜΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο
Άρθρο 16.3 (α)

Αρµοδιότητα

Σχετικά υπόψη

Γνωµοδοτεί στην αρµόδια αρχή σχετικά µε την τοποθέτηση ή τη διάθεση των
δηµευθέντων δειγµάτων.

Συνηµµένο J

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΟΕ ΣΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρθρο

Αρµοδιότητα

Σχετικά υπόψη

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Άρθρο 4.6 (α)
Περιορισµοί επειδή η εισαγωγή εντός της ΕΕ θα είχε επιζήµιο αποτέλεσµα για την
κατάσταση διατήρησης του είδους ή για την έκταση του εδάφους που καταλαµβάνει ο
πληθυσµός του οικείου είδους.

Συνηµµένο A

Άρθρο 4.6 (α)

Περιορισµοί επειδή υπάρχουν άλλοι παράγοντες που συνδέονται µε τη διατήρηση του
είδους που αντιτίθενται στην έκδοση της άδειας εισαγωγής.
ΠΙΝΑΚΑΣ B-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Συνηµµένο D

Άρθρο 4.6 (β)

Περιορισµοί επειδή µετά την εξέταση των διαθέσιµων στοιχείων, η ΟΕΕ δεν µπορεί να
επιβεβαιώσει ότι η εισαγωγή εντός της ΕΕ δεν θα είχε επιζήµια επίδραση στην κατάσταση
διατήρησης του είδους ή στην έκταση του εδάφους που καταλαµβάνει ο πληθυσµός του
οικείου είδους, βάσει του παρόντος ή προβλεπόµενου επιπέδου του εµπορίου.

Συνηµµένο A

Άρθρο 4.6 (β)

Περιορισµοί επειδή υπάρχουν άλλοι παράγοντες που συνδέονται µε τη διατήρηση του
είδους που αντιτίθενται στην έκδοση της άδειας εισαγωγής.

Άρθρο 4.6 (γ)

Περιορισµοί για ζωντανά δείγµατα επειδή τα εν λόγω είδη έχουν υψηλό ποσοστό
θνησιµότητας κατά τη µεταφορά ή για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι έχουν µικρή
πιθανότητα επιβίωσης σε αιχµαλωσία για σηµαντικό διάστηµα της φυσιολογικής διάρκειας
ζωής τους.

Συνηµµένο D
Συνηµµένο E
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ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Άρθρο 4.6 (δ)
Περιορισµοί για ζωντανά δείγµατα επειδή έχει αποδειχθεί ότ η εισαγωγή τους εντός
της ΕΕ αποτελεί οικολογική απειλή στα άγρια ερίδη πανίδας και χλωρίδας.
Άρθρο 6

Συνηµµένο F

Όταν ένα κράτος µέλος απορρίπτει µια αίτηση για άδεια ή πιστοποιητικό από τα αναφερό- Συνηµµένο A
µενα στα άρθρο 4, 5 και 10 και πρόκειται για σηµαντική περίπτωση ενόψει των στόχων
του κανονισµού (ΕΚ) Αριθ. 338/97, ενηµερώνει αµέσως την (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 865/2006
Άρθρο

Αρµοδιότητα

Σχετικά υπόψη

Άρθρο 11.3

Γνωµοδοτεί στην ∆Α εάν υπάρχουν άλλοι παράγοντες που σχετίζονται µε τη διατήρηση
Συνηµµένο I
του είδους που αντιτίθενται στην έκδοση πιστοποιητικού συγκεκριµένου δείγµατος,
ιδίως σ’ ότι αφορά:
Πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8.3 του Κανονισµού 338/97 (πιστοποιητικό
εµπορικής χρήσης).

Άρθρο 54

Γνωµοδοτεί στην ∆Α ότι ένα δείγµα ζωικού είδους γεννήθηκε και εκτράφηκε σε
αιχµαλωσία, ιδίως σ’ ότι αφορά:
- εισαγωγή δειγµάτων του Πίνακα A και B (Άρθρο 4.1(α)(i) και (ε), άρθρο 4.2(α) και
(γ), άρθρο 7.1 του Κανονισµού 338/97).
- εξαγωγή δειγµάτων του Πίνακα A και B (Άρθρο 5.2(δ) και άρθρο 5.4)
- πιστοποιητικά (άρθρο 8.3 (δ) του Κανονισµού 338/97, άρθρο 48.1 (γ)(δ) και 59.2 του
Κανονισµού 865/2006).

Κριτήρια στο
άρθρο 54 του
Κανονισµού
865/2006.
Συνηµµένο G

Άρθρο 56

Βεβαιώνεται ότι ένα δεδοµένο δείγµα είναι τεχνητώς αναπαραχθέν ιδίως σ’ ότι αφορά:
- εισαγωγή είδους του Πίνακα Α (Άρθρο 7.1 του Κανονισµού 338/97).

Κριτήρια στο
άρθρο 56 του
Κανονισµού
865/2006

Άρθρο 59.2

Βεβαιώνεται ότι η εξαίρεση για τα δείγµατα που αναφέρεται στο άρθρο 8.3(δ) του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 ικανοποιείται, ιδίως σ’ ότι αφορά:
- εξαίρεση πιστοποιητικών που εκδίδονται για εκτραφέντα σε αιχµαλωσία ή τεχνητά
αναπαραχθέντα δείγµατα (Άρθρα 54, 55 και 56 του Κανονισµού ΕΚ 865/2006)

Άρθρο 59.3

Βεβαιώνεται ότι οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8(3) (ε) έως (ζ) ικανοποιούνται,
ιδίως σ’ ότι αφορά:
Συνηµµένο B
- εισαγωγές δειγµάτων του Πίνακα Α (Άρθρο 4.1(α)(ii)
- πιστοποιητικά εκδοθέντα για δείγµατα του Πίνακα Α σύµφωνα µε το άρθρο 10 του
Κανονισµού ΕΚ 338/97 για να επιτραπεί η εµπορική χρήση
εισαγωγές δειγµάτων του Πίνακα B που υπόκεινται σε κάποιο περιορισµό εισαγωγής του
άρθρου 4(6) (Άρθρο 71.4(β) Κανονισµού ΕΚ 865/2006

Άρθρο 60

Γνωµοδοτεί στη ∆Α ότι ένα επιστηµονικό ίδρυµα που αιτείται πιστοποιητικό που θα
εξαιρεί δείγµατα του Πίνακα Α που διατηρεί στη συλλογή του από τις απαγορεύσεις του
άρθρου 8(1) προορίζεται για εκτροφή σε αιχµαλωσία ή τεχνητή αναπαραγωγή από όπου
θα προκύψουν οφέλη για τη διατήρηση του είδους ή για έρευνα ή εκπαίδευση που
αποσκοπεί στην προστασία ή διατήρηση του είδους.

Άρθρο 70

Γνωµοδοτεί στη ∆Α για τις τροποποιήσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να γίνουν στα είδη που περιλαµβάνονται στου πίνακες B, Γ ή ∆.

Κριτήρια στα
άρθρα 54, 55 και
56 του Κανονισµού
865/2006

Συνηµµένο H

Κριτήρια στο
άρθρο 3 του
Κανονισµού
338/97
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Συνηµµένο A
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Γνωµοδοτεί ότι η εισαγωγή εντός της ΕΕ, ή η εξαγωγή από την ΕΕ δεν θα είχε επιζήµια επίδραση στην κατάσταση
∆ιατήρησης του είδους ή στην έκταση του εδάφους που καταλαµβάνεται από τον οικείο πληθυσµό του είδους.
Άρθρο 4.1(α)(i)
Άρθρο 4.2(α)
Άρθρο 5.2 (α)
Άρθρο 5.4
Άρθρο 4.6 (α)
Άρθρο 4.6 (β)

- Εισαγωγές Πίνακα A
- Εισαγωγές Πίνακα B
- Εξαγωγές Πίνακα A
- Εξαγωγές Πίνακα B
- Περιορισµοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εισαγωγή του Πίνακα A
- Περιορισµοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εισαγωγή του Πίνακα B

Το µη-επιζήµιο εύρηµα θα πρέπει να βασίζεται σε αναλογικές µεθοδολογίες αξιολόγησης πόρων, που αναφέρονται στο Ψήφισµα Συνδ. 16.7,
που µπορεί να περιλαµβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτή, εξέταση:
Χαρακτηριστικών του είδους
χαρακτηριστικά της ιστορίας της ζωής του είδους
κατανοµή
προσαρµοστικότητα οικοτόπου
µετανάστευση/επιµερισµός
κίνδυνος θνησιµότητας µετά την σύλληψη και πριν την εξαγωγή (για είδη όπου το εµπόριο είναι κυρίως σε ζωντανά δείγµατα)
Βιολογικής κατάστασης και κατάστασης διατήρησης
αφθονία
παρούσα/παρελθούσα κατανοµή
δοµή, κατάσταση και τάση πληθυσµού (στην περιοχή συγκοµιδής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο)
κατάσταση διατήρησης (στην περιοχή συγκοµιδής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο)
ποιότητα δεδοµένων
γενετική κατάσταση/ποικιλοµορφία
Χαρακτηριστικών συγκοµιδής
τύποι
όγκοι
διάρθρωση του πληθυσµού (π.χ. ηλικία, φύλο)
τάσεις (ιστορικά και τρέχοντα επίπεδα και µορφές συγκοµιδής)
ποιότητα δεδοµένων
Καθεστώς διαχείρισης
Στόχοι του διαχειριστικού καθεστώτος
Μέτρα που σήµερα εφαρµόζονται / προτεινόµενα
προσαρµοστικές στρατηγικές διαχείρισης
επίπεδα συµµόρφωσης
χρονική διάρκεια
αποτελεσµατικότητα
% συγκοµιδή έναντι αποτελεσµατικά προστατευµένου
Οφέλη διατήρησης
είδος/οικότοπος
άλλα οφέλη διατήρησης
τοπικά οφέλη
άλλα οφέλη
Απειλές
Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες

4.

ΑΔΑ: 7ΩΩ10-ΧΓΓ

Προγράµµατα παρακολούθησης
πληθυσµού, συµπεριλαµβανοµένης της παρακολούθησης των ενδιάµεσων δεικτών
απολήψεων (συµπεριλαµβανοµένων της αναµόρφωσης και της ζήτησης της αγοράς)
ανατροφοδότησης (τα αποτελέσµατα χρησιµοποιούνται για να ενηµερώσουν και να προσαρµόσουν τη διαχείριση)
Τρέχοντα ή αναµενόµενα επίπεδα εµπορίου (εισαγωγές ειδών του Πίνακα Β µόνο)
Παρελθόν ιστορικό εµπορίου
Όγκος νόµιµου και παράνοµου εµπορίου (γνωστός, συναγόµενος, προβλεπόµενος, εκτιµώµενος)
Ύπαρξη οποιονδήποτε εθελούσιων εξαγωγικών ποσοστώσεων που τέθηκαν από εξαγωγικές χώρες και συµµόρφωση µε αυτές
Προβλεπόµενη ή παρατηρούµενη ζήτηση στην ΕΕ
Επίπεδο ζήτησης για αντικατάσταση δειγµάτων των ειδών εκείνων µε χαµηλό ποσοστό επιβίωσης σε αιχµαλωσία.

Οι πηγές πληροφοριών που δύναται να ληφθούν υπόψη κατά την διεξαγωγή µη-επιζήιου ευρήµατος περιλαµβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται
σε:
A. σχετική επιστηµονική βιβλιογραφία που αφορά τη βιολογία, την ιστορία της ζωής, την κατανοµή και τις τάσεις του
πληθυσµού του είδους,
B. στοιχεία οποιασδήποτε διεξαχθείσας εκτίµησης οικολογικού ρίσκου,
Γ. επιστηµονικές µελέτες που διεξήχθησαν σε περιοχές συγκοµιδής aκαι σε περιοχές προστατευόµενες απόσυγκοµιδ΄και άλλες
επιδράσεις, και
∆. σχετική γνώση και εµπειρία των τοπικών και γηγενών κοινοτήτων,
E. διαβουλεύσεις µε σχετικούς τοπικούς, περιφερειακούς και διεθνείς εµπειρογνώµονες, και
ΣΤ. πληροφορίες εθνικού και διεθνούς εµπορίου όπως αυτές που διατίθενται µέσω της βάσης δεδοµένων εµπορίου της CITES που
διατηρείται από το UNEP-WCMC, δηµοσιεύσεις για το εµπόριο, τοπικές γνώσεις για ο εµπόριο και έρευνες πωλήσεων σε αγορές ή
µέσω του διαδικτύου για παράδειγµα.

Παραπέρα σχετικό υλικό διατίθεται, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό:
Συνιστάται στις Επιστηµονικές Αρχές να λαµβάνουν υπόψη τους τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα του
εγγράφου AC26/PC20 Doc. 8.4 και κάθε επακόλουθης επικαιροποίησης που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της CITES
http://www.cites.org/eng/prog/ndf/index.php ως υλικό αναφοράς κατά την διεξαγωγή ΜΕΕν.
∆ιεθνές Εργαστήριο Ειδικών για Μη-Επιζήµια Ευρήµατα CITES, Κανκούν, Μεξικό, Νοέµβριος 2008
http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/TallerNDF/taller_ndf.html
Οδηγός αναφοράς που παρήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την TRAFFIC για τους Κανονισµούς Εµπορίου Άγριας Ζωής
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/2007_referenceguide2_en.pdf
Ψήφισµα Συνδ. 16.7 που ενθαρρύνει τα (Κράτη)Μέρη να µοιράζονται τα δικά τους Μη Επιζήµια Ευρήµατα και τη µεθοδολογία που
χρησιµοποιούν. Τα Κράτη Μέρη ήδη µοιράζονται την τεκµηρίωση για να υποστηρίξουν τις γνώµες τους και ίσως επιθυµούν να
εξετάσουν µήπως έχουν παραπέρα υλικό που θα µπορούσε να παρασχεθεί σε Μέρη µη µέλη της ΕΕ σε υποστήριξη της ανάπτυξης
ικανοτήτων.
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Γνώµες της ΟΕΕ και διαδικασία διαβούλευσης
Η εισαγωγή εντός της ΕΕ ειδών του Πίνακα Α και του Πίνακα Β απαιτεί να ληφθούν υπόψη οποιεσδήποτε σχηµατισθείσες γνώµες
της ΟΕΕ. Αυτές αναµένεται να ακολουθούνται από κάθε Κράτος Μέλος (ΚΜ) της ΕΕ όταν αξιολογούν αιτήσεις εισαγωγής, εκτός
και αν διατίθενται νέες πληροφορίες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού 338/97.

Οι γνώµες της ΟΕΕ που δίδονται σε σχέση µε γνωµοδότηση για εισαγωγές ειδών του Πίνακα Α ή Β παραµένουν σε ισχύ για
επακόλουθες αιτήσεις αδειών εισαγωγής, εφόσον η κατάσταση διατήρησης και τα επίπεδα εµπορίου δεν έχουν αλλάξει σηµαντικά. Για
να διασφαλιστεί ότι λαµβάνει χώρα ικανοποιητική παρακολούθηση και ότι το εµπόριο εντός της ΕΕ δεν συµβάλει στην παρακµή των
ειδών στο φυσικό περιβάλλον, οι ∆ιαχειριστικές Αρχές (∆Α) ενθαρρύνονται να κρατούν ενήµερες τις Επιστηµονικές Αρχές (ΕΑ) τους
για τις εκδοθείσες άδειες έτσι ώστε αυτές να µπορούν να προσδιορίσουν πότε έχουν αλλάξει οι περιστάσεις ή πότε απαιτείται
επανεξέταση ενός «µη-επιζήµιου ευρήµατος» (ΜΕΕ).
Υπάρχουν πέντε τύποι γνωµών της ΟΕΕ:
Θετική:

∆εδοµένων των σηµερινών ή αναµενόµενων επιπέδων του εµπορίου, η εισαγωγή στην ΕΕ δεν θα έχει επιζήµιες
επιπτώσεις στην κατάσταση διατήρησης του είδους ή στην έκταση του εδάφους που καταλαµβάνει ο πληθυσµός
του οικείου είδους.

Αρνητική:

Οι διαθέσιµες πληροφορίες δεν είναι ικανοποιητικές για τον σχηµατισµό θετικής γνώµης και/ή δεδοµένων των
σηµερινών ή αναµενόµενων επιπέδων του εµπορίου, η εισαγωγή στην ΕΕ είναι πιθανόν να έχει επιζήµιες
επιπτώσεις στην κατάσταση διατήρησης του είδους ή στην έκταση του εδάφους που καταλαµβάνει ο πληθυσµός
του οικείου είδους. Αυτό το είδος της γνώµης µπορεί να επισηµοποιηθεί ως αναστολή των εισαγωγών, µετά από
διαβούλευση µε την ΟΕΕ (δηµοσιεύεται στους Κανονισµούς Αναστολών).

Μη γνώµη i):

∆εν αναµένεται σηµαντικό εµπόριο. Το είδος δεν είναι σήµερα (ή είναι µόνο σπάνια) στο εµπόριο και δεν
αναµένεται σηµαντικό εµπόριο σε σχέση µε την κατάσταση διατήρησης του είδους.

Μη γνώµη ii):

Η απόφαση αναβάλλεται. ∆ιατίθενται ανεπαρκή στοιχεία για να εκδοθεί βάσει αυτών µια έµπιστη θετική ή
αρνητική γνώµη.

Μη γνώµη iii):

Παραποµπή στην ΟΕΕ. Το είδος δεν είναι σήµερα ή µόνο σπάνια είναι στο εµπόριο, όµως είναι ανησυχίας
ικανοποιητικής διατήρησης που η ΟΕΕ έχει καθορίσει ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να αναφέρονται στην ΟΕΕ για να
λαµβάνεται απόφαση πριν να εκδοθεί ή απορριφθεί µια άδεια.

Οι ΕΑς ίσως επιθυµούν να επικοινωνήσουν µε ή να ενηµερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΟΕΕ σε συγκεκριµένο στάδιο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας γνωµοδότησης για αιτήµατα εισαγωγής για είδη/συνδυασµούς χώρας για τα οποία δεν βρίσκεται σε εφαρµογή
κάποια γνώµη της ΟΕΕ, όµως µπορεί επίσης να απαιτείται επικοινωνία υπό ορισµένες περιστάσεις αν ήδη βρίσκεται σε εφαρµογή κάποια
γνώµη (Σχήµα 1).
∆εν σχηµατίζονται γνώµες σε επίπεδο χώρας για εκτραφέντα σε αιχµαλωσία δείγµατα, όµως η αξιολόγηση των αιτήσεων από τις ΕΑς ίσως
επιθυµεί να ζητήσει από άλλα ΚΜ αν έχουν λάβει παρόµοιες αιτήσεις και να ζητήσουν οποιασδήποτε βοηθητικές πληροφορίες. Οι
αποφάσεις δύναται να κοινοποιούνται στην ΟΕΕ για να διασφαλίζεται ενιαία εφαρµογή του άρθρου 54 τοπυ Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
865/2006 σε επίπεδο ΕΕ, όµως προκειµένου να βοηθούν άλλες ΕΑς που µπορεί ενδεχοµένως να χρειάζονται να αξιολογήσουν παρόµοιες
αιτήσεις, οι αποφάσεις και οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται µέσω της Βάσης ∆εδοµένων Εκτροφής σε Αιχµαλωσία
http://captivebreeding.unep-wcmc.org/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f.
Έλεγχος των τρεχουσών γνωµών
Οι γνωµοδοτήσεις που σχηµατίζονται µέσω ταχυδροµικής διαδικασίας ανακοινώνονται αρχικά µέσω Ειδοποιήσεων της Επιτροπής σε όλες
τις ∆Ας και ΕΑς των ΚΜ, και περιλαµβάνονται στον κατάλογο των γνωµοδοτήσεων που σχηµατίζονται κατά τις συνεδριάσεις της ΟΕΕ
(διαθέσιµες στην «Περίληψη των Συµπερασµάτων») µετά από κάθε συνεδρίαση. Αυτά τα έγγραφα κυκλοφορούν µετά τις συναντήσεις και
είναι επίσης διαθέσιµα στο CIRCABC https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp και µέσω της
ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του UNEP-WCMC: http://elibrary.unep-wcmc.org/2. Επιπλέον, οι γνωµοδοτήσεις αυτές εισάγονται σε µια
βάση δεδοµένωνπου διατηρήται από το UNEP-WCMC: www.speciesplus.net.
Εφαρµογή των γνωµοδοτήσεων
Εισαγωγές είναι εφικτές υπό ορισµένες περιστάσεις, ακόµη και εάν βρίσκεται σε ισχύ µια αρνητική γνώµη / αναστολή:
Το άρθρο 7 του Κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αρ. 338/97 προβλέπει παρέκκλιση για περιπτώσεις όπως δείγµατα υπό
διαµετακόµιση, προσωπικά και οικιακά αντικείµενα, και ειδικές συναλλαγές µεταξύ επιστηµονικών ιδρυµάτων.
Τα άρθρα 71.2 και 71.4 του Κανονισµού της Επιτροπής (ΕΚ) αρ. 865/2006 ορίζει τις περιστάσεις υπό τις οποίες
περιορισµοί εισαγωγής που τέθηκαν σε ισχύ από την ΟΕΕ µπορεί να µην έχουν εφαρµογή.
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Η πλήρης έκδοση είναι προσβάσηµη από όλα τα µέλη της ΟΕΕ. Παρακαλώ επικοινώνησε µε species@unep-wcmc.org για να αποκτήσεις όνοµα χρήστη
και κλειδάριθµο.
6.

ΑΔΑ: 7ΩΩ10-ΧΓΓ

Σχήµα 1: Αιτήµατα άδειας εισαγωγής – διαδικασία για taxa των Πινάκων Α και Β3
Γνώµη της ΟΕΕ σε ισχύ;

Ναι
Μη γν. iii)

- κή

Η ΕΑ συλλέγει περαιτέρω
πληροφορίες (συµπ. από την
ΕΑ της χώρας εξαγωγής)*

Η ΕΑ ενηµερώνει επίσηµα
την Ευρ. Επιτροπή (συµπ.
προτεινόµενη απόφαση
και ιστορικό σηµείωµα)

+ κή

Έχουν αλλάξει οι
περιστάσεις σηµαντικά;

Μη γν. ii)

Μη γν. i)

Έχουν αλλάξει οι
περιστάσεις σηµαντικά;

Όχι Όχι

Ναι

Όχι

Η ΕΑ

Ακολούθησε

σχηµατίζει

τη γνώµη της

+ κή*

ΟΕΕ

Ναι
Η ΕΑ
σχηµατίζει

Σχηµατίζεται γνώµη της ΕΑ*

- κή*
- κή

Η Ευρ. Επιτροπή επικοινωνεί
µε ΚΜ µέσω ταχυδροµικής
διαδικασίας ή στη συνάντηση
της ΟΕΕ εάν υπάρχει
συµφωνία επί της
προτεινόµενης απόφασης

+ κή

Η ∆Α εκδίδει άδεια

Η ΕΑ ίσως επιθυµεί
να την κοινοποιήσει
στην Ευρ. Επιτροπή
και στις ΕΑς (email
ή CIRCABC
Newsgroup
‘positive
decisions’)

Η ΕΑ ενηµερώνει επίσηµα την Ευρ. Επιτροπή

Η ΟΕΕ στοχεύει στο
σχηµατισµό µιας θετικής ή
αρνητικής γνώµης για
µελλοντικές αιτήσεις, αν δεν
είναι εφικτό η ‘µη γνώµη iii)’
παραµένει σε ισχύ

Η Ευρ. Επιτροπή ειδοποιεί τα άλλα ΚΜ για να
διασφαλίσει την ενιαία εφαρµογή του Κανονισµού
µέσω ταχυδροµικής διαδικασίας ή στην επόµενη
συνάντηση της ΟΕΕ διαβουλεύεται µε την ΟΕΕ
εάν θα πρέπει να διατηρήσει την απόφαση για
µελλοντικές αιτήσεις

η ΟΕΕ σχηµατίζει γνώµη...

Άρθρα 4.1, 4.2 και 6

- κή

Άρθρο 4.6
Η ∆Α αρνείται την άδεια

+ κή

Μη γν. iii)

Μη γν. ii)

Η Ευρ. Επιτροπή δύναται να
επικοινωνήσει µε το κράτος
εξάπλωσης σχετικά µε την
επιβολή περιορισµού εισαγωγής
βάσει του άρθρου 4.6

Οι πληροφορίες που
υποβάλλονται
υποστηρίζουν τον περιορισµό

∆ηµοσιεύεται στην
επίσηµη εφηµερίδα
αναστολή εισαγωγής

Μη γν. i)

Οι πληροφορίες που
υποβάλλονται δεν
υποστηρίζουν τον περιορισµό

Αναπέµπεται στην ΟΕΕ
Η ΟΕΕ σχηµατίζει –κή

Η ΟΕΕ αναιρεί την –κή
και σχηµατίζει...
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Άλλες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται επίσης, όπως η προηγούµενη εµφάνιση άδειας εξαγωγή κλπ
* ∆Ας που εξετάζουν συγκεκριµένες αιτήσεις µπορεί να θέλουν να διαβουλευτούν µε την ΕΑ άλλων κρατών µελών για να συγκεντρώσουν περισσότερες
επιστηµονικές πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένους συνδυασµούς ειδών / χώρας. Συνιστάται όπως η διαβούλευση αυτή να περιλαµβάνει κάθε σχετική
τεκµηρίωση που ελήφθη σχετικά µε την αίτηση και όπως να στέλνονται αντίγραφα στην Επιτροπή της ανταλλαγής των παρατηρήσεων µεταξύ των ΕΑ.
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Συνηµµένο B
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Γνωµοδοτεί επί του σκοπού εισαγωγής εντός της ΕΕ για να διασφαλίσει ότι αυτός είναι είτε ένας από εκείνους που
αναφέρονται στον Κανονισµό 339/97 ή κάποιος άλλος ο οποίος δεν είναι επιζήµιος για την επιβίωση του εν λόγω είδους.
Άρθρο 4.1(α)(ii) – Εισαγωγές Πίνακα A

Οι σκοποί εισαγωγής εντός της ΕΕ πρέπει να συµβαδίζουν µε τους συµφωνηµένους σκοπούς (Πίνακας 1). Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1(a)(ii)
πρώτη παύλα, οι σκοποί εισαγωγής εντός της ΕΕ πρέπει να είναι:
1. Η πρόοδος της επιστήµης, όπου το είδος αποδεικνύεται να είναι το µοναδικό κατάλληλο και όπου δεν είναι
διαθέσιµα εκτραφέντα σε αιχµαλωσία δείγµατα (κωδικός σκοπού S ή M), ή
Οι ακόλουθοι παράγοντες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:
Η σπουδαιότητα της εν λόγω επιστήµης, όπως εγκρίθηκε (ή όχι) από το αντίστοιχο ανεξάρτητο τεχνικό όργανο του οικείου
επιστηµονικού πεδίου.
Η δυνατότητα χρησιµοποίησης εναλλακτικών ειδών για τον επιδιωκόµενο σκοπό.
Η διαθεσιµότητα εκτραφέντων σε αιχµαλωσία δειγµάτων σε άλλα µέρη του κόσµου [εφαρµογή αυτής της δυνατότητας για φυτά
προφανώς δεν λήφθηκε υπόψη στον κανονισµό 338/97]
2. σκοποί εκτροφής ή αναπαραγωγής από τους οποίους θα προκύψουν οφέλη διατήρησης του είδους (κωδικός
σκοπού B ή G), ή
Οι ακόλουθοι παράγοντες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:
Οι απαιτήσεις διατήρησης για ένα πρόγραµµα αναπαραγωγής σε αιχµαλωσία / τεχνητού πολλαπλασιασµού, λαµβάνοντας υπόψη
παρόµοιες δραστηριότητες σε άλλα µέρη του κόσµου και in situ προσπάθειες διατήρησης ή την έλλειψη αυτών
Η ύπαρξη αιχµάλωτων δειγµάτων ή δειγµάτων φυτωρίων σε άλλα µέρη του κόσµου που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στη θέση
των από το φυσικό περιβάλλον αποσπώµενων.
Οι απόψεις της Επιστηµονικής Αρχής της χώρας εξαγωγής.
Οι απόψεις των σχετικών διεθνών και εθνικών κατόχων γενεαλογικού βιβλίου ή συντονιστών βοτανικών κήπων, όπου υπάρχουν
τέτοια.
Οι απόψεις της αρµόδιας Οµάδας Ειδικών Επιβίωσης Ειδών της IUCN ή άλλων ειδικών όπου υπάρχουν τέτοιοι.
Η παρουσίαση της υπόθεσης όσον αφορά τον εντοπισµό των στόχων, το σχεδιασµό και την έρευνα πριν από την εισαγωγή.
Οι εκροές του προγράµµατος από την άποψη της συνεργασίας µε άλλους στο χώρο και δηµοσιευµένο υλικό για τον πολλαπλασιασµό,
την αναπαραγωγή, την εκτροφή και τη βιολογία.
Το ιστορικό του αιτούντος στην αναπαραγωγή σε αιχµαλωσία / τεχνητή αναπαραγωγή γενικότερα και ιδίως στα εν λόγω είδη, και
στην µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του έργου. Επίσηµη / θεσµική υποστήριξη για το πρόγραµµα.
Ύπαρξη τυχόν δευτερογενών οφελών από την αφαίρεση των δειγµάτων από άγρια κατάσταση στο κράτος εξάπλωσης.
Αυτοί δεν παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε σειρά προτεραιότητας και ο βαθµός στον οποίο κάθε ένας από αυτούς θα πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη θα ποικίλει από περίπτωση σε περίπτωση.
3. Έρευνα ή εκπαίδευση που αποσκοπεί στην διαφύλαξη ή διατήρηση του είδους (κωδικός σκοπού S ή E), ή
Οι ακόλουθοι παράγοντες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:
Οι απαιτήσεις διατήρησης για ένα ερευνητικό ή εκπαιδευτικό πρόγραµµα, λαµβάνοντας υπόψη παρόµοιες δραστηριότητες σε
άλλα µέρη του κόσµου.
Η ύπαρξη αιχµάλωτων δειγµάτων ή δειγµάτων φυτωρίων σε άλλα µέρη του κόσµου που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν
στη θέση των από το φυσικό περιβάλλον αποσπώµενων.
Οι απόψεις της Επιστηµονικής Αρχής της χώρας εξαγωγής.
Οι απόψεις των αρµοδίων ερευνητικών ή επιστηµονικών αρχών, όπου υπάρχουν τέτοιες.
Οι απόψεις της αρµόδιας Οµάδας Ειδικών Επιβίωσης Ειδών της IUCN ή άλλων ειδικών όπου υπάρχουν τέτοιοι.
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Η παρουσίαση της υπόθεσης όσον αφορά τον εντοπισµό των στόχων και του σχεδιασµού.
Οι εκροές του προγράµµατος από την άποψη της συνεργασίας µε άλλους στο χώρο και δηµοσιευµένο υλικό για έρευνα
ή εκπαίδευση.
Το ιστορικό του αιτούντος στην έρευνα ή εκπαίδευση γενικότερα και ιδίως στα εν λόγω είδη, και στην µακροπρόθεσµη
βιωσιµότητα του έργου. Επίσηµη / θεσµική υποστήριξη για το πρόγραµµα.
Ύπαρξη τυχόν δευτερογενών οφελών από την αφαίρεση των δειγµάτων από άγρια κατάσταση στο κράτος εξάπλωσης.

4. Άλλοι σκοποί που δεν είναι επιζήµιοι για τη διατήρηση του είδους.
Το άρθρο 4.1 (α) (ii) δεν είχε την πρόθεση να υπονοµεύσει τη θεµελιώδη αρχή ότι το εµπόριο δειγµάτων ειδών του
παραρτήµατος Α θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Το έργο της Επιστηµονικής Αρχής είναι να
καθορίσει κατά πόσον ο σκοπός της εισαγωγής, εκτός εκείνου που είναι προφανώς κυρίως εµπορικός, είναι επιζήµιος για την
επιβίωση των ειδών ή όχι. ∆εν υπάρχουν ειδικά ψηφίσµατα για το θέµα και δεν υπάρχει ειδικό έγγραφο προσανατολισµού στα
πλαίσια του κανονισµού. Η ΟΕΕ έχει καθορίσει ότι η µόνη προφανής περίπτωση εισαγωγής που δεν είναι επιζήµια για την
επιβίωση του είδους είναι εάν είναι σαφώς ευεργετική για την επιβίωσή του, δηλαδή εάν παράγει σηµαντικά και απτά οφέλη για
τη διατήρηση του είδους, ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν είναι σαφώς καλοήθεις, αλλά επίσης, παράγει ευρύτερα οφέλη για
την κοινωνία. Η εισαγωγή των δειγµάτων του παραρτήµατος Α που αποτελούν µέρος των προσωπικών ή οικιακών αντικειµένων,
στο πλαίσιο της αλλαγής του τόπου διαµονής µπορεί επίσης, να είναι αποδεκτή σε εξαιρετικές περιστάσεις.
Μερικά παραδείγµατα από τους σκοπούς που θα µπορούσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές είναι:
α) Κυνηγετικά τρόπαια (κωδικός σκοπού H)
Το κυνήγι τροπαίων θα πρέπει να είναι µέρος ενός προσεκτικού σχεδίου διαχείρισης του είδους που θα πρέπει,
ανάλογα µε την περίπτωση:
να βασίζεται σε υγιή βιολογικά δεδοµένα που συλλέγονται από τον(τους) πληθυσµό(ούς)-στόχο
να αποδεικνύει σαφώς ότι τα επίπεδα συγκοµιδής είναι βιώσιµα
να παρακολουθείται από επαγγελµατίες βιολόγους
να τροποποιείται αµέσως, αν είναι απαραίτητο για να διατηρεί τους στόχους διατήρησης
να αποδεικνύει ότι οι παράνοµες δραστηριότητες είναι υπό έλεγχο
να παράγει σηµαντικά και απτά οφέλη για τη διατήρηση του είδους
να παρέχει οφέλη για, και να είναι σε συνεργασία µε, την τοπική κοινότητα που µοιράζονται το χώρο µε ή
υποφέρουν από τα εν λόγω είδη
β) Επανεισαγωγή (Επανένταξη) (κωδικός σκοπού N)
Η µετατόπιση «πλεονασµατικών» δειγµάτων από έναν άγριο πληθυσµό για να ανεφοδιαστεί ο πληθυσµός σε µια άλλη
χώρα ή να αποκαταστήσει ένα είδος, µε την επανεισαγωγή, σε ένα µέρος της εξάπλωσής του από το οποίο έχει εκριζωθεί.
Τέτοια προγράµµατα θα πρέπει να αξιολογούνται µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές της IUCN για την επανεισαγωγή.
(http://www.iucnsscrsg.org/images/English.pdf).
γ) Εκπαιδευτικοί (κωδικός σκοπού E)
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η εισαγωγή αυτή παράγει ευρύτερα οφέλη για την κοινωνία (εάν δεν καλύπτονται από την
παράγραφο 3 ανωτέρω). Για παράδειγµα, µια εισαγωγή από ένα µουσείο για µια προσωρινή έκθεση για τον πολιτισµό των
Εσκιµώων που περιλαµβάνει ένα σκαλιστό από µονόκερο (Monodon monoceros), ή µια περιοδεύουσα έκθεση τεχνουργηµάτων
των ιθαγενών Ινδιάνων που περιλαµβάνουν καπέλα µε φτερά από παπαγάλους του Παραρτήµατος Ι.
δ) Επιβολή του νόµου (κωδικός σκοπού L)
Εάν η εισαγωγή παράγει αποδεδειγµένα οφέλη για την διατήρηση ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η εισαγωγή αυτή
παράγει ευρύτερα οφέλη για την κοινωνία, για παράδειγµα, όταν η φύση του αδικήµατος ή της δραστηριότητας επιβολής
δεν σχετίζεται άµεσα µε αδίκηµα στο πλαίσιο της CITES, π.χ. φοροδιαφυγής ή υπόθεση απάτης.
ε) Προσωπικοί (κωδικός σκοπού P)
Εάν η εισαγωγή παράγει αποδεδειγµένα οφέλη για την διατήρηση ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. όπου εισάγονται είδη
οικοσκευής δυνάµει αλλαγής κατοικίας αναφορικά µε ένα µακροπρόθεσµο κατοικίδιο ζώο που έχει αποκτηθεί νόµιµα στη
χώρα προέλευσης και χωρίς να θίγεται άγριος πληθυσµός.
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Πίνακας 1: Χειρισµός σκοπών αιτήσεων εισαγωγής του Πίνακα Α.
Σκοπός

Χειρισµός

B: Εκτροφή σε αιχµαλωσία ή τεχνητός πολλαπλασιασµός

Ναι, σύµφωνα µε την 1η παύλα – 8.3.στ (απαιτούνται οφέλη διατήρησης)

E: Εκπαιδευτικός

Ναι, σύµφωνα µε την 1η παύλα – 8.3.ζ (απαιτούνται οφέλη διατήρησης) Ή
σύµφωνα µε την 2η παύλα σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου προκύπτουν
ευρύτερα οφέλη για την κοινωνία

G: Βοτανικοί κήποι

Ναι, σύµφωνα µε την 1η παύλα – 8.3.στ ή 8.3.ζ (απαιτούνται οφέλη
διατήρησης)

H: Κυνηγετικά τρόπαια

Ναι, σύµφωνα µε την 2η παύλα – αν προκύπτει όφελος διατήρησης

L: Επιβολή νόµου/δικαστικός/εγκληµατολογικός

Ναι, σύµφωνα µε την 2η παύλα - αν προκύπτει όφελος διατήρησης Ή σε
εξαιρετικές περιπτώσεις όπου προκύπτουν ευρύτερα οφέλη για την κοινωνία

M: Ιατρικός (συµπεριλαµβανοµένης βιοϊατρικής έρευνας)

Ναι, σύµφωνα µε την 1η παύλα – 8.3.ε (εξαιρετικές περιστάσεις κλπ)

N: Επανεισαγωγή ή εισαγωγή στο φυσικό περιβάλλον

Ναι, σύµφωνα µε την 2η παύλα – αν προκύπτει όφελος διατήρησης

P: Προσωπικός

Όχι, εκτός και αν σύµφωνα µε την 2η παύλα – προκύπτει όφελος διατήρησης
Ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου εισάγονται οικιακά αντικείµενα στο
πλαίσιο αλλαγής της κατοικίας

Q: Τσίρκο και περιοδεύουσες εκθέσεις

Όχι (Άρθρο. 4.1.(δ))

S: Επιστηµονικός

Ναι, σύµφωνα µε την 1η παύλα - 8.3.ε (εξαιρετικές περιστάσεις κλπ), ή
8.3.ζ (απαιτούνται οφέλη διατήρησης)

T: Εµπορικός

Όχι (Άρθρο. 4.1.(δ))

Z: Ζωολογικός κήπος

Ναι, σύµφωνα µε την 1η παύλα – 8.3.στ ή 8.3.ζ (απαιτούνται οφέλη
διατήρησης)
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Συνηµµένο C
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Βεβαιώνεται ότι ο προβλεπόµενος χώρος στέγασης για ζωντανό δείγµα στον τόπο προορισµού είναι κατάλληλα
εξοπλισµένος για τη διατήρηση του δείγµατος και για την παροχή φροντίδων σε αυτό.
Άρθρο 4.1(γ)

-Εισαγωγές Πίνακα Α

Να ληφθούν υπόψη:
Περιβαλλοντικές και διατροφικές, καθώς και ανάγκες συµπεριφοράς του είδους
Η καλή πίστη και η εµπειρία του αιτούντος την άδεια
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Συνηµµένο D

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες σχετικά µε τη διατήρηση του είδους που αντιτίθενται στην έκδοση
της άδειας εισαγωγής.
Άρθρο 4.1(ε)
Άρθρο 4.2 (γ)
Άρθρο 5.2 (δ)
Άρθρο 5.4
Άρθρο 5.3
Άρθρο 5.4
Άρθρο 4.6 (α)
Άρθρο 4.6 (β)

-Εισαγωγές Πίνακα A
- Εισαγωγές Πίνακα B
- Εξαγωγές Πίνακα A
- Εξαγωγές Πινάκων B και Γ
- Επανεξαγωγές Πίνακα A
- Επανεξαγωγές Πινάκων B και Γ
-προτεινόµενοι περιορισµοί της Ευρ. Επιτροπής σε εισαγωγές του Πίνακα Α
- προτεινόµενοι περιορισµοί της Ευρ. Επιτροπής σε εισαγωγές του Πίνακα B

Ένας πλήρης κατάλογος όλων των πιθανών παραγόντων θα ήταν αδύνατο να συγκεντρώσει, αλλά παραδείγµατα είναι:
συστάσεις από την Επιτροπή Πανίδας ή Χλωρίδας της CITES ή την Μόνιµη Επιτροπή της CITES
σοβαρές ανησυχίες σχετικά µε την ακρίβεια των δηλώσεων στην άδεια εξαγωγής
απίστευτοι ισχυρισµοί που αφορούν το χρονικό διάστηµα που λέγεται ότι τα δείγµατα ήταν σε µια τρίτη χώρα πριν από την
επανεξαγωγή
εξωπραγµατικοί ισχυρισµοί για εκτροφή σε αιχµαλωσία ή και ανακολουθίες σε λεπτοµέρειες της
εκτροφής σε αιχµαλωσία

.
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Συνηµµένο E
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σχόλια επί των προτάσεων της Επιτροπής να περιορίσει τις εισαγωγές ζώντων δειγµάτων, διότι το εν λόγω είδος έχει ένα υψηλό
ποσοστό θνησιµότητας κατά τη µεταφορά ή για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι απίθανο να επιβιώσουν σε αιχµαλωσία για
σηµαντικό τµήµα της πιθανής διάρκειας ζωής τους.
Άρθρο 4.6 (γ)

-Εισαγωγές Πίνακα B

Ζωντανά δείγµατα που υπόκεινται σε υψηλή θνησιµότητα κατά την µεταφορά.
Σχόλιο επί των προτάσεων της Επιτροπής για περιορισµό των εισαγωγών σε ανταπόκριση και σε εφαρµογή των συστάσεων που
απορρέουν από το Ψήφισµα της Συνδιάσκεψης 10.21:
αξιολογήστε τις πληροφορίες που συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 69.3 του κανονισµού 865/2006
ορισµός της "υψηλής" θνησιµότητας

Ζωντανά δείγµατα για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι απίθανο να επιβιώσουν σε αιχµαλωσία για σηµαντικό τµήµα
της πιθανής διάρκειας ζωής τους.
Σχόλιο για τις προτάσεις της Επιτροπής περιορισµού των εισαγωγών πρέπει να γίνει µε βάση:
προσδιορισµός της πιθανής διάρκειας ζωής των οικείων ειδών - όπου οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες
σύγκριση των ποσοστών θνησιµότητας µεταξύ εκτραφέντων σε αιχµαλωσία και άγριων δειγµάτων σε διάφορα στάδια της ιστορίας
της ζωής τους - όπου οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες
εξέταση όλων των διαθέσιµων στοιχείων ότι το είδος είναι απίθανο να επιβιώσει σε αιχµαλωσία για σηµαντικό ποσοστό της πιθανής
διάρκειας ζωής του - εάν είναι γνωστά
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Συνηµµένο F
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σχόλιο επί ων προτάσεων της Επιτροπής για περιορισµούς εισαγωγής ζώντων δειγµάτων εξαιτίας του ότι έχει
αποδειχθεί ότι η εισαγωγή τους εντός της ΕΕ αποτελεί οικολογική απειλή στα άγρια είδη πανίδας και χλωρίδας.

Άρθρο 4.6 (δ)

-

είδη από οποιονδήποτε πίνακα

Σχόλιο επί των προτάσεων της Επιτροπής θα πρέπει να βασίζεται στην εξέταση αποδεικτικών στοιχείων της οικολογικής απειλής
σε άλλα αυτόχθονα άγρια είδη πανίδας και χλωρίδας, όπως:

αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τα χωροκατακτητικά είδη από άλλες πηγές, π.χ. Παγκόσµιο Πρόγραµµα Χωροκατακτητικών
Ειδών (GISP), µελέτες της Σύµβασης της Βέρνης
αλληλεπιδράσεις µε αυτόχθονα είδη µέσω της θήρευσης, του ανταγωνισµού, παρασιτισµού, υβριδισµού ή ως φορέας της ασθένειας
κ.λ.π.
πιθανότητα διαφυγής ή σκόπιµη ελευθέρωση
κίνδυνος δηµιουργίας δειγµάτων στο φυσικό περιβάλλον και γεωγραφική επέκταση της απειλής εντός της ΕΕ
Επιπτώσεις στα ζωικά και φυτικά είδη Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος / είδη που αποτελούν αντικείµενο ειδικών µέτρων διατήρησης
(Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, Παραρτήµατα II και IV και Οδηγία 79/409/ΕΟΚ Παράρτηµα Ι).
πιθανή αποτελεσµατικότητα των τυχόν περιορισµών που θεσπίζονται
πιθανές αλυσιδωτές συνέπειες των περιορισµών που θεσπίζονται (π.χ. αντικατάσταση ειδών στο εµπόριο)
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Συνηµµένο G
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Βεβαιώνεται ότι ένα δείγµα ζωικού είδους έχει γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχµαλωσία σύµφωνα µε το άρθρο 54 του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 865/2006

Ένα δείγµα4 ζωικού είδους θα θεωρείται µόνο ότι έχει γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχµαλωσία όταν η αρµόδια διαχειριστική αρχή σε
διαβούλευση µε την αρµόδια επιστηµονική αρχή του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους διαπιστώσει ότι:

(1)

Το δείγµα είναι απόγονος ή προέρχεται από απόγονο που έχει γεννηθεί ή παραχθεί µε άλλο τρόπο σε ελεγχόµενο
περιβάλλον 5 είτε από γονείς που ζευγάρωσαν ή οι γαµέτες των οποίων µεταφέρθηκαν µε διαφορετικό τρόπο σε
ελεγχόµενο περιβάλλον, εάν η αναπαραγωγή είναι σεξουαλική, είτε από γονείς που βρίσκονταν σε ελεγχόµενο
περιβάλλον όταν άρχισε η ανάπτυξη των απογόνων, εάν η αναπαραγωγή είναι ασεξουαλική,

(2)

Το ζωικό κεφάλαιο αναπαραγωγής 6 δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις κατά την
απόκτηση και δίχως αρνητικές επιπτώσεις για την επιβίωση των εν λόγω ειδών σε άγρια κατάσταση,

(3)

Το ζωικό κεφάλαιο αναπαραγωγής διατηρείται χωρίς εισαγωγή δειγµάτων από άγρια κατάσταση, εξαιρουµένης της
περιστασιακής προσθήκης ζώων, αυγών ή γαµετών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες εν προκειµένω νοµοθετικές διατάξεις και
κατά τρόπο που δεν είναι επιζήµιος για την επιβίωση των εν λόγω ειδών σε άγρια κατάσταση για τους ακόλουθους µόνο
σκοπούς7 :
i. για να εµποδιστούν ή να απαλειφθούν οι επιπτώσεις από την εκφυλιστική αναπαραγωγή δι’ ενδογαµίας οπότε
και το µέγεθος των εν λόγω προσθηκών καθορίζεται από την ανάγκη για νέο γενετικό υλικό,
ii.
iii.

για να διατεθούν κατασχεθέντα ζώα σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97, ή
για να χρησιµοποιηθεί, κατ’ εξαίρεση, ως ζωικό κεφάλαιο για αναπαραγωγικούς σκοπούς.

(4) Το ζωικό κεφάλαιο αναπαραγωγής έχει παράσχει απογόνους δεύτερης ή επόµενης γενεάς (F2, F3 κ.λπ.) σε ελεγχόµενο

περιβάλλον ή αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης που αποδεδειγµένα εξασφαλίζει την παραγωγή απογόνων δεύτερης γενεάς σε
ελεγχόµενο περιβάλλον.

4

Τα κριτήρια αυτά εφαρµόζονται επίσης σε δείγµατα ειδών του Πίνακα B .
Ως «ελεγχόµενο περιβάλλον» νοείται το περιβάλλον στο οποίο γίνονται επεµβάσεις για τους σκοπούς της παραγωγής ζώων ενός συγκεκριµένου είδους και το
οποίο έχει όρια σχεδιασµένα έτσι ώστε να εµποδίζουν τα ζώα, τα αυγά, ή τους γαµέτες του είδους να εισέρχονται ή να εξέρχονται και τα γενικά χαρακτηριστικά
του οποίου ενδέχεται να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται σε αυτά: την τεχνητή στέγαση, την αποκοµιδή απορριµµάτων,
την υγειονοµική φροντίδα, την προστασία από θηρευτές και την παροχή τροφής µε τεχνητά µέσα.
6 Ως «ζωικό κεφάλαιο αναπαραγωγής» νοούνται όλα τα ζώα που σε µια επιχείρηση εκτροφής, χρησιµοποιούνται για τους αναπαραγωγικούς σκοπούς.
7 ∆εν θα πρέπει να είναι δυνατό σε εµπορική επιχείρηση εκτροφής σε αιχµαλωσία να εισάγει δείγµατα ειδών του παραρτήµατος Α που έχουν ληφθεί από το
5

φυσικό περιβάλλον, καθώς αυτά δεν µπορούν να εισάγονται για εµπορικούς κυρίως σκοπούς.
8 ∆εν είναι απαραίτητο για ένα εκτροφέα να παράγει πράγµατι δεύτερης γενιάς απογόνους ο ίδιος, αλλά πρέπει να αποδείξει ότι χρησιµοποιεί µια µέθοδο
εκτροφής που είναι γνωστό ότι οδηγεί στην παραγωγή δεύτερης γενιάς απογόνων. Κάθε αίτηση πρέπει να αξιολογείται µε βάση τα δικά της για κάθε περίπτωση
χωριστά, λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των ατόµων στο κεφάλαιο αναπαραγωγής, την πρόσβαση σε µη συνδεδεµένα F1 δείγµατα, γενετική διαχείριση, την
προηγούµενη επιτυχία αναπαραγωγής, αναλογία φύλου, ηλικία κατά τη σεξουαλική ωριµότητα, τη σπανιότητα των ειδών σε αιχµαλωσία, κ.λπ.
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Συνηµµένο H
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Βεβαιώνεται ότι επιστηµονικά ιδρύµατα που αιτούνται πιστοποιητικό που να εξαιρεί δείγµατα του Πίνακα Α που
διατηρούν στις συλλογές τους από τις απαγορεύσεις του άρθρου 8(1) προτίθενται να τα χρησιµοποιήσουν για εκτροφή
σε αιχµαλωσία ή τεχνητή αναπαραγωγή από όπου θα προκύψουν οφέλη για τη διατήρηση του είδους, ή για
ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς που στοχεύουν στην διατήρηση ή συντήρηση των εν λόγω ειδών.

Πιστοποιητικό άρθρου 60 – Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 865/2006

Οι ελάχιστες προδιαγραφές που αναµένονται από τα επιστηµονικά ιδρύµατα που κατέχουν πιστοποιητικό του άρθρου 60 έχουν ως
εξής [µε βάση το Ψηφ. Συνδ. 11.15 (Rev. CoP12)]:
οι συλλογές των ζωικών ή φυτικών δειγµάτων, και οι δευτερεύουσες αυτών καταγραφές, να βρίσκονται σε µόνιµους χώρους
και να υφίστανται επαγγελµατική διαχείριση,
όλες οι προσθήκες να καταγράφονται κατάλληλα σ’ έναν µόνιµο κατάλογο,
να διατηρούνται µόνιµες καταγραφές των δωρεών και των µεταβιβάσεων προς άλλα ιδρύµατα που κατέχουν πιστοποιητικό
του άρθρου 60,
τα δείγµατα που αποκτώνται να χρησιµοποιούνται κυρίως για σκοπούς εκτροφής σε αιχµαλωσία ή τεχνητού πολλαπλασιασµού
από όπου θα προκύψουν οφέλη για τη διατήρηση του είδους, ή για ερευνητικούς σκοπούς και τα αποτελέσµατα των ερευνών
να δηµοσιεύονται σε επιστηµονικά έντυπα, ή εκπαιδευτικούς σκοπούς που στοχεύουν στην διατήρηση ή συντήρηση των εν
λόγω ειδών,
τα ζωντανά δείγµατα πρέπει να στεγάζονται σε καταλύµατα που είναι κατάλληλα εξοπλισµένα για τη διατήρησή τους και την
παροχή φροντίδων σε αυτά,
τα δείγµατα µουσείων και φυτολογίων πρέπει να προετοιµάζονται και οι συλλογές να διευθετούνται µε τρόπο που διασφαλίζει
τη χρησιµοποίησή τους,
όλα τα ζωντανά ζωικά είδη του Πίνακα A που καλύπτονται από πιστοποιητικό του άρθρου 60 θα πρέπει να έχουν σηµανθεί µόνιµα
µε ένα µοναδικό µικροτσίπ ταυτοποίησης, κλειστό ποδοδακτύλιο, ετικέτα ή δερµατοστιξία, κλπ. εκτός και αν αυτό είναι ενάντια σε
κτηνιατρική συµβουλή, σύµφωνα µε το κεφάλαιο XVI του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 865/2006,
η απόκτηση και η κατοχή των δειγµάτων να είναι σύµφωνη µε τους νόµους του Κράτους στο οποίο το επιστηµονικό ίδρυµα
βρίσκεται, και
το πιστοποιητικό να καλύπτει µόνο τα δείγµατα εκείνα των ειδών που περιλαµβάνονται στον Πίνακα A που είναι µόνιµα και
κεντρικά αποθηκευµένα, βρίσκονται κάτω από τον άµεσο έλεγχο του επιστηµονικού ιδρύµατος και διαχειρίζονται µε τρόπο που
να αποκλείει τη χρησιµοποίησή τους ως διακοσµητικά, τρόπαια ή για άλλους σκοπούς που δεν είναι συµβατές µε τις αρχές του
άρθρου 60.
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ΑΔΑ: 7ΩΩ10-ΧΓΓ

Συνηµµένο I

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες που σχετίζονται µε τη διατήρηση του είδους που αντιτίθενται στην έκδοση
πιστοποιητικού συγκεκριµένου δείγµατος, ειδικά σε σχέση µε:
Πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8.3 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (πιστοποιητικό για εµπορική χρήση)
Η ΟΕΕ εξετάσει αν ο σκοπός ενός πιστοποιητικού συγκεκριµένης συναλλαγής (ΠΣΣ) είναι να βοηθήσει στην επιβολή της νοµοθεσίας
CITES [και της εγχώριας νοµοθεσίας για την άγρια ζωή], επιτρέποντας µεγαλύτερο έλεγχο των εµπορικών δραστηριοτήτων που
αφορούν είδη του παραρτήµατος Α ευρωπαϊκού ή παγκόσµιου ενδιαφέροντος. Τα ΠΣΣ θεωρούνται από την Oµάδα Επιβολής, να είναι
ένα πρακτικό εργαλείο για να βοηθούν τους υπαλλήλους να αντιµετωπίσουν θέµατα συµµόρφωσης, προσφέροντας µια διαδροµή
ελέγχου και ένα σηµείο εκκίνησης για τις έρευνες, καθώς και ως ένα µέτρο πρόληψης του εγκλήµατος, αποτρέποντας τη νοµιµοποίηση
των άγριων δειγµάτων στο σύστηµα.
Η ΟΟΕ έχει συµφωνήσει τις παρακάτω κατευθυντήριες αρχές για να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη να προσδιορίσουν ποια είδη είναι
πιθανό να ωφεληθούν από την αυστηρότερη ρύθµιση που παρέχει ένα ΠΣΣ, που περιλαµβάνουν:
Κάθε ζωντανό δείγµα (οποιασδήποτε πηγής) είδους Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος διατήρησης και/ή παγκοσµίως απειλούµενο
από το εµπόριο, το οποίο είναι γνωστό, ή πιστεύεται, ότι είναι αντικείµενο παράνοµης απόσπασης ή παράνοµου εµπορίου.
Οι ακόλουθοι παράγοντες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:
Κατάσταση σε αιχµαλωσία: η κατάσταση εκτροφής σε αιχµαλωσία και η αφθονία ενός είδους σε αιχµαλωσία. [Μια
ερµηνεία των ανωτέρω είναι ότι ένα είδος ίσως να µην απαιτεί ένα ΠΣΣ αν αυτό είναι τόσο εύκολα διαθέσιµο σε αιχµαλωσία,
εξαιτίας εκτροφής σε αιχµαλωσία, που είναι πολύ µικρή η πιθανότητα να αποσπαστούν δείγµατα παράνοµα από τη φύση.]
Απόσπαση από τη φύση/Κατάσταση εµπορίου (παράνοµου): Τ α επίπεδα της πραγµατικής ή πιθανής παράνοµη
απόσπασης και/ή εµπορίου και εάν αυτό έχει µια επιζήµια επίδραση στην κατάσταση διατήρησης του είδους. [Αν δεν
υπάρχει τεκµήριο που να αποδεικνύει ότι ένα είδος επηρεάζεται ή είναι πιθανό να επηρεαστεί από παράνοµη απόσπαση και/ή
εµπόριο, ή δεν υπάρχει τεκµήριο που να αποδεικνύει ότι ΕΕ ή Κράτος Μέλος εµπλέκεται (άµεσα ή έµµεσα) σε παράνοµη
απόσπαση/εµπόριο, τότε δεν υπάρχει προφανές όφελος από το να περιοριστεί σε ένα ΠΣΣ. Εξίσου, µπορεί να υφίσταται
κάποιο επίπεδο παράνοµης απόσπασης που µπορεί να είναι ασήµαντο όταν τοποθετηθεί σε σύγκριση µε το µέγεθος του
πληθυσµού.]
Απόσπαση από τη φύση/Κατάσταση εµπορίου (νόµιµου): εάν ένα είδος έχει ιστορικό νόµιµου εµπορίου, σε τι όγκο και
εάν η ΕΕ ή Κράτος Μέλος έχει εµπλακεί (άµεσα ή έµµεσα) σ’ αυτό το εµπόριο.
Αγοραία ζήτηση/τιµή: το επίπεδο ζήτησης ζωντανών δειγµάτων για συγκεκριµένο είδος από ιερακοθήρες, εκτροφείς,
Ζωολογικά ιδρύµατα ή ιδιώτες κατόχους και άλλους – µερικά σπάνια είδη φθάνουν υψηλές τιµές που µπορεί να οδηγούν σε
παράνοµο εµπόριο.
Άλλοι εθνικοί έλεγχοι: π.χ. αν το είδος είναι καταχωρισµένο.
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ΑΔΑ: 7ΩΩ10-ΧΓΓ

Συνηµµένο J

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Συµβουλεύει την αρµόδια αρχή για την τοποθέτηση ή τη διάθεση των δηµευθέντων δειγµάτων:
Άρθρο 16.3 – Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 338/97

Τα δηµευθέντα δείγµατα θα τοποθετούνται ή θα διατίθενται µε άλλο τρόπο υπό συνθήκες που θεωρούνται κατάλληλες και συµβατές
µε τους σκοπούς και τις διατάξεις της Σύµβασης CITES και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97. Η ∆Α πρέπει να επικοινωνεί µε την
δική της ΕΑ και η απόφαση πρέπει να επιτυγχάνει τα ακόλουθα (βάσει του Ψηφίσµατος Συνδ. 10.7 (Rev. CoP15)):
1) µεγιστοποίηση της αξίας της διατήρησης των δειγµάτων χωρίς σε καµία περίπτωση να θέτει σε κίνδυνο την υγεία, τη
συµπεριφορά ή την κατάσταση διατήρησης των άγριων ή αιχµάλωτων πληθυσµών του είδους,
2) να αποθαρρύνει παραπέρα παράνοµο ή παράτυπο εµπόριο του είδους, και
3) να παρέχει µια ανθρώπινη λύση, είτε πρόκειται για τη διατήρηση του ζώου σε αιχµαλωσία, την επιστροφή του στην άγρια φύση, ή την
χρήση ευθανασίας για την καταστροφή του.
Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη:
Κατάσταση διατήρησης (κινδυνεύον ή απειλούµενο είδος: αξιολόγησε εάν και πως τα ζώα αυτά θα µπορούσε να συµβάλουν σε ένα
πρόγραµµα διατήρησης του είδους), και
νοµικοί, κοινωνικοί, οικονοµικοί και βιολογικοί παράγοντες
Για την τοποθέτηση ή διάθεση νεκρών δειγµάτων, µερών και παραγώγων τους, η ΕΑ δύναται να προτείνει καλή τη πίστη
επιστηµονικούς, εκπαιδευτικούς, κατασταλτικούς σκοπούς ή σκοπούς ταυτοποίησης, ή την διατήρηση σε αποθήκη ή την καταστροφή των
δειγµάτων των οποίων η διάθεση για αυτούς τους σκοπούς δεν είναι πρακτική.
Για ζωντανά δείγµατα, η ΕΑ δύναται να προτείνει µια από τις παρακάτω εναλλακτικές:
A.

∆ιατήρηση των ατόµων σε αιχµαλωσία
Κέντρα ∆ιάσωσης: που ιδρύονται ειδικά για την µεταχείριση τραυµατισµένων ή δηµευθέντων ζώων
Εγκαταστάσεις φροντίδας εφ’ όρου ζωής: που αφιερώνονται στη φροντίδα δηµευθέντων δειγµάτων
Ενώσεις ή Συλλόγους Ειδικών: που αφιερώνονται στη µελέτη και φροντίδα µεµονωµένων taxa
Ανθρώπινες κοινωνίες: τοποθέτηση µε ιδιώτες που µπορούν να παρέχουν ανθρώπινη φροντίδα εφ’ όρου ζωής
Πανεπιστήµια και ερευνητικά εργαστήρια: διατηρούν συλλογές εξωτικών ζώων για πολλά είδη έρευνας.
Η µεταβίβαση σε ένα ίδρυµα που διεξάγει έρευνα υπό ανθρώπινες συνθήκες µπορεί να προσφέρει µια εναλλακτική, και η οποία
µπορεί τελικά να συνδράµει µε πληροφορίες σχετικές µε τη διατήρηση του είδους. Σε πολλές περιπτώσεις, η έλλειψη γνωστής
προέλευσης, και η πιθανότητα το ζώο να έχει εκτεθεί σε άγνωστα παθογόνα θα κάνει τη µεταφορά σε ερευνητικό ίδρυµα µια
απίθανη επιλογή
Πώληση (Πίνακας B, Γ και ∆ µόνο): τα κράτη µέρη που εµπλέκονται σε εµπορικές δραστηριότητες µπορούν να βοηθήσουν
στην ανταπόδοση των δαπανών κατάσχεσης. Εν τούτοις, η πώληση θα πρέπει να επιλέγεται µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις όπως
όπου τα υπόψη ζώα δεν απειλούνται και δεν είναι αντικείµενο νόµιµης απαγόρευσης του εµπορίου και δεν υπάρχει κίνδυνος να
διεγείρουν παραπέρα παράνοµο ή παράτυπο εµπόριο. Πώληση σε εκτροφείς σε αιχµαλωσία για εµπορικούς σκοπούς µπορεί να
συµβάλει στη µείωση της ζήτησης για τα άγρια άτοµα που αποσπώνται από τη φύση. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος της
δηµιουργίας λαϊκής αντίληψης της Κρατικής διαιώνισης ή ωφέλειας από το παράνοµο ή παράτυπο εµπόριο. Επίσης, είναι
αδύνατο να εξασφαλιστεί η καλή διαβίωση των ζώων µετά την τοποθέτηση, εκτός εάν ισχύουν ειδικές νοµικές διατάξεις.
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∆ιατήρηση των ατόµων σε αιχµαλωσία
Οφέλη
Μειονεκτήµατα
εκπαιδευτική αξία
∆υνατότητα να ενθαρρύνει ανεπιθύµητο εµπόριο
∆υνατότητα για εκτροφή σε αιχµαλωσία για
∆απάνη τοποθέτησης
τελική επανεισαγωγή
Ασθένεια
∆υνατότητα για την αρχή κατάσχεσης
Αιχµάλωτα ζώα µπορεί να δραπετεύσουν από την
να ανακτήσει, από την πώληση, τις
αιχµαλωσία και να γίνουν παράσιτα
δαπάνες κατάσχεσης
B.

Επιστροφή των εν λόγω ατόµων σε κάποια µορφή ζωής στη φύση
Επανεισαγωγή: η προσπάθεια ίδρυσης πληθυσµού σε µια περιοχή που κάποτε ήταν µέρος της εξάπλωσης του είδους αλλά
από όπου αυτό έχει εκλείψει.
Ενδυνάµωση υπάρχοντος πληθυσµού: η προσθήκη ατόµων σε υπάρχοντα πληθυσµό του ίδιου taxon.

Η ενδυνάµωση µπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο διατήρησης όταν οι φυσική πληθυσµοί µειώνονται µέσω διαδικασίας
που, τουλάχιστον θεωρητικά, µπορεί να αντιστραφεί. Τέτοιες δραστηριότητες είναι κοινές σε πολλές δυτικές χώρες, και
υπάρχουν ειδικά προγράµµατα. Η ενδυνάµωση µεταφέρει µαζί της τον πολύ σοβαρό κίνδυνο τα άτοµα που διατηρούνται σε
αιχµαλωσία, έστω και προσωρινά, να είναι εν δυνάµει φορείς για την επάνοδο ασθένειας σε έναν άγριο πληθυσµό. Η
ενδυνάµωση πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει άµεσο και µετρήσιµο όφελος διατήρησης
(δηµογραφικά ή γενετικά), όπως όταν η ενδυνάµωση είναι κρίσιµη για τη βιωσιµότητα του άγριου πληθυσµού στον οποίο
ένα άτοµο τοποθετείται.
Επιστροφή των εν λόγω ατόµων σε κάποια µορφή ζωής στη φύση
Οφέλη
Ανησυχίες
υπάρχοντες πληθυσµοί απειλούνται
ευζωία
σοβαρά
αξία και δαπάνη διατήρησης
ισχυρή πολιτική/εκπαιδευτική δήλωση πηγή των ατόµων (γενετική µόλυνση)
προάγει τις τοπικές αξίες διατήρησης
ασθένεια

κάθε δραστηριότητα επανεισαγωγής ή ενδυνάµωσης θα πρέπει να αναλαµβάνεται σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της
IUCN.
Γ.

Ευθανασία
Η ευθανασία δύναται να λαµβάνεται υπόψη εάν:
η επιστροφή στη φύση είτε είναι µη αναγκαία (π.χ. πολύ κοινό είδος), αδύνατη, ή απαγορευτικά δαπανηρή,
και
η τοποθέτηση σε εγκατάσταση αιχµαλωσίας είναι αδύνατη, και
υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι η πώληση θα είναι προβληµατική ή αµφισβητήσιµη,
κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, ή ενώ κρατείται σε αιχµαλωσία, το ζώο έχει προσβληθεί από µία χρόνια ασθένεια που είναι
ανίατη και, ως εκ τούτου, αποτελεί κίνδυνο για οποιοδήποτε σε αιχµαλωσία ή άγριο πληθυσµό

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες µέσω των:
IUCN-Species Survival Commission Specialist Groups
http://www.iucn-tftsg.org/contact/ και http://www.turtlesurvival.org/contact (Θαλάσσιες χελώνες)
World Association of Zoos and Aquariums: www.waza.org
Species Survival Network (SSN): http://www.ssn.org/cites_rescue_intro_EN.htm (Εγκαταστάσεις και οργανισµοί
που µπορούν να προσφέρουν βοήθεια)
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/studies/enforcement_trade.pdf (Χειρισµός δηµευθέντων δειγµάτων)
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