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ΘΕΜΑ: Έγγραφο οδηγιών µε τίτλο «Eρωτήµατα και απαντήσεις για την εφαρµογή εντός της Ε.Ε. της
εισαγωγής νέων ειδών στα Παραρτήµατα της Σύµβασης CITES µετά την CoP17».
Σας στέλνουµε συνηµµένα, δια του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µόνο, το έγγραφο οδηγιών µε τίτλο
«Eρωτήµατα και απαντήσεις για την εφαρµογή εντός της Ε.Ε. της εισαγωγής νέων ειδών στα

Παραρτήµατα της Σύµβασης CITES µετά την CoP17», που συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε
συνεργασία µε διάφορες διαχειριστικές αρχές κρατών µελών, λόγω της ανάγκης που προέκυψε κατόπιν της
τελευταίας συνάντησης της Οµάδας Ειδικών των ∆ιαχειριστικών Αρχών CITES της Ε.Ε. στις 11 Νοεµβρίου 2016, µε
σκοπό την καθοδήγηση στην αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων σχετικά µε τα νέα εισαχθέντα είδη στα
Παραρτήµατα της Σύµβασης CITES για το µεταβατικό διάστηµα µέχρι και της ενσωµάτωσης των νέων αυτών
αλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους Πίνακες της Ε.Ε.
Όπως σας έχουµε ήδη µε σχετικά έγγραφα µας ενηµερώσει, ήδη από 02-01-2017 έχουν τεθεί σε ισχύ τα νέα
Παραρτήµατα της CITES. Ενώ, σύµφωνα µε πληροφόρηση από την Ε.Ε., ο νέος κανονισµός που θα τροποποιεί τους
Πίνακες του Καν.338/97, ενσωµατώνοντας τις τροποποιήσεις που έγιναν στα Παραρτήµατα της CITES κατά την
CoP17, αναµένεται να δηµοσιευθεί τις πρώτες ηµέρες του Φεβρουαρίου.

Συνηµµένα: ‘Έγγραφο Οδηγιών Ε.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ α.α.

Ζ. ΠΡΩΪΜΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Α. 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)

2

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)

3

Μεσογείων 239, 15451 Ν. Ψυχικό - Αθήνα

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)

4

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)

5

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)

6

Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26441 Πάτρα

Μ. Κοτοπούλη 62, 45445 Ιωάννινα

∆ιοικητήριο, 52100 Καστοριά

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 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)
Λ. Γεωργικής Σχολής 46, 55134 Θεσσαλονίκη
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) 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)
Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8, 18538 Πειραιάς
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)
Γ. Μαύρου 2, 85100 Ρόδος
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Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
2.

Επιστηµονική Αρχή CITES Ενταύθα
Υπαλλήλους του Τµήµατος ∆ιακίνησης και Εµπορίας ∆ασικών Προϊόντων και Ειδών CITES

Ενταύθα
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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
ENVIRONMENT

Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2016
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ
ΕΙ∆ΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΤΑ ΤΗΝ CoP17
Στην 17η Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών της Σύµβασης CITES (24 Σεπτεµβρίου– 4 Οκτωβρίου 2016), τα
Κράτη Μέρη της Σύµβασης CITES αποφάσισαν να εισάγουν είδη πανίδας και χλωρίδας στα Παραρτήµατα
της Σύµβασης CITES, καθώς και να µεταφέρουν είδη από το ένα Παράρτηµα στο άλλο, ή να καταργήσουν
είδη από τα Παραρτήµατα της Σύµβασης CITES. Τέτοια παραδείγµατα είναι η εισαγωγή πολλών ειδών
ροδόξυλου (ειδικότερα του γένους Dalbergia 1) στο Παράρτηµα II της Σύµβασης CITES, η µεταφορά του
γκρίζου παπαγάλου από το Παράρτηµα ΙΙ στο Παράρτηµα Ι, ή η εισαγωγή ενός αριθµού ερπετών στο
Παράρτηµα Ι της Σύµβασης CITES. Η ολοκληρωµένη λίστα µε τις τροποποιήσεις στα Παραρτήµατα της
Σύµβασης CITES που συµφωνήθηκαν στην CoP17 είναι διαθέσιµα εδώ:
(βλέπε Ανακοίνωση της Γραµµατείας CITES Αρ. 2016/063/29-12-2016https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2016-063.pdf.
Το έγγραφο αυτό παρέχει µερικές διευκρινήσεις σχετικά µε την επίδραση αυτών των τροποποιήσεων στο
εµπόριο των δειγµάτων που προέρχονται από τα είδη αυτά, από και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περισσότερες πληροφορίες για την νοµοθεσία της Ε.Ε. για το εµπόριο της άγριας ζωής δύναται να
βρεθούν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εµπόριο της άγριας ζωής:
http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm.
Για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά µε την έκδοση αδειών για ειδικές συναλλαγές, συνιστάται να
επικοινωνείτε µε την διαχειριστική αρχή του αρµοδίου κράτους µέλους της Ε.Ε.:
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/list_authorities.pdf
1. Ένας αριθµός από νέα είδη πανίδας και χλωρίδας εισήχθησαν στα Παραρτήµατα της
Σύµβασης CITES στην 17η Συνδιάσκεψη CITES των Κρατών Μερών. Πότε οι εισαγωγές αυτών
των ειδών θα ισχύσουν; Πότε αυτές οι αλλαγές θα γίνουν µέρος της νοµοθεσίας της Ε.Ε.; Τι θα
συµβεί στο ενδιάµεσο διάστηµα;
Οι αλλαγές στα Παραρτήµατα της Σύµβασης CITES θα ισχύσουν σε διεθνές επίπεδο στις 2 Ιανουαρίου
2017.
Οι αλλαγές αυτές θα αντικατοπτριστούν σε επίπεδο Ε.Ε. µέσω αλλαγών των Πινάκων του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ.338/97 του Συµβουλίου που θα τεθούν σε ισχύ κατά την διάρκεια του Φεβρουαρίου 2017.
Για το ενδιάµεσο διάστηµα µεταξύ της 2 Ιανουαρίου 2017 και της έναρξης ισχύος των νέων Πινάκων του
Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97, η κατάσταση έχει ως εξής:
α. Τα κράτη µέλη της Ε.Ε. ενθαρρύνονται να εκδίδουν άδειες εξαγωγής για την εξαγωγή (ή ή
πιστοποιητικά επανεξαγωγής για την επανεξαγωγή) δειγµάτων ειδών που εισάχθηκαν στην Σύµβαση
CITES στην CoP17 (για παράδειγµα είδη Dalbergia που εισάχθηκαν στο Παράρτηµα ΙΙ της Σύµβασης
CITES), βασιζόµενα στις σχετικές διατάξεις της Σύµβασης CITES,
1

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αποφάσεις που συµφωνήθηκαν στην CoP17 εισαγωγής του γένους Dalbergia spp. στο Παράρτηµα ΙΙ της
Σύµβασης CITES δεν επηρεάζουν το είδος Dalbergia nigra (ροδόξυλο Βραζιλίας),το οποίο έχει εισαχθεί στο Παράρτηµα Ι της Σύµβασης CITES
από το 1992 και θα παραµείνει στο Παράρτηµα Ι της Σύµβασης CITES και στο Πίνακα A του Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97.
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β. ∆εν υπάρχει καµία υποχρέωση για τα κράτη µέλη της Ε.Ε. να εκδώσουν άδειες εισαγωγής για την
εισαγωγή εντός της Ε.Ε. δειγµάτων από είδη που εισάχθηκαν πρόσφατα στα Παραρτήµατα της
Σύµβασης CITES, οµοίως το καθεστώς για το εµπόριο εντός της Ε.Ε. των δειγµάτων αυτών δεν θα
αλλάξει µέχρι έως ότου ισχύσουν οι νέοι Πίνακες της Ε.Ε.
2. Τι θα αλλάξει µετά την έναρξη ισχύος των νέων Πινάκων του Κανονισµού του Συµβουλίου
338/97, για το εµπόριο δειγµάτων (ζωντανών φυτών ή ζώων και παράγωγων προϊόντων)
ειδών που συµπεριλήφθησαν στην Σύµβαση CITES κατά την CoP17;
Αφού τεθούν σε ισχύ οι νέοι Πίνακες του Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97, τα δείγµατα ειδών που
εισήχθησαν στην Σύµβαση CITES στην CoP17 θα αποτελούν αντικείµενο νέων κανόνων για (α) την
εξαγωγή τους από την Ε.Ε. σε τρίτη χώρα, (β) την εισαγωγή τους εντός της Ε.Ε. από τρίτη χώρα και (γ)
το εµπόριο αυτών εντός της Ε.Ε.. Οι κανόνες θα διαφέρουν εξαρτώµενοι από το στοιχείο εάν τα σχετικά
δείγµατα αποκτήθηκαν πριν ή µετά τις 2 Ιανουαρίου 2017.
α. Εµπόριο δειγµάτων που αποκτήθηκαν πριν τις 2 Ιανουαρίου 2017.
Οι έµποροι, οι λιανοπωλητές και άλλα πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους δείγµατα ειδών που
εντάχθηκαν στην Σύµβαση CITES στην CoP17 που αποκτήθηκαν πριν τις 2 Ιανουαρίου 2017, και οι οποίοι
σκοπεύουν να τα εµπορευθούν, ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν µε τις αρµόδιες ∆ιαχειριστικές Αρχές
CITES της χώρας τους, ενηµερώνοντας αυτές ότι έχουν στην κατοχή τους τέτοια δείγµατα, καθώς αυτό θα
τους βοηθήσει να καθορίσουν ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν πράγµατι αποκτηθεί πριν από τις 2
Ιανουαρίου του 2017.
Η εξαγωγή ή η επανεξαγωγή από την Ε.Ε. δειγµάτων που αποκτήθηκαν πριν τις 2 Ιανουαρίου 2017 από
είδη που εντάχθηκαν στην Σύµβαση CITES στην CoP17 εξαρτάται από την προσκόµιση µίας άδειας
εξαγωγής (ή πιστοποιητικού επαν-εξαγωγής), που θα έχει εκδοθεί από την αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή της
χώρας εξαγωγής. Για την απόκτηση της άδειας ή του πιστοποιητικού, ο αιτών θα χρειαστεί να παρέχει
έγγραφη απόδειξη ότι τα δείγµατα αποκτήθηκαν νόµιµα πριν τις 2 Ιανουαρίου 2017 [άρθρο 5(6) του
Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97].
Η εισαγωγή εντός της Ε.Ε. δειγµάτων που αποκτήθηκαν πριν τις 2 Ιανουαρίου 2017 από είδη που
εντάχθηκαν στην Σύµβαση CITES στην CoP17 εξαρτάται από την προσκόµιση µίας άδειας εξαγωγής από
την χώρα εξαγωγής και µίας άδειας εισαγωγής από το κράτος µέλος της Ε.Ε. εισαγωγής.
Το εµπόριο εντός της Ε.Ε. για εµπορικούς σκοπούς για δείγµατα που αποκτήθηκαν πριν τις 2 Ιανουαρίου
2017 από είδη που πρόσφατα εισάχθηκαν στο Παράρτηµα I2 της Σύµβασης CITES θα εγκρίνεται µε την
παρουσίαση ενός Πιστοποιητικού για χρήση εντός της Ε.Ε. Το Πιστοποιητικό αυτό θα παρέχεται από την
∆ιαχειριστική Αρχή του σχετικού κράτους µέλους εάν ο αιτών αποδείξει ότι το εν λόγω δείγµα αποκτήθηκε
πριν τις 2 Ιανουαρίου 2017.
Για το εµπόριο εντός της Ε.Ε. δειγµάτων ειδών που εισήχθησαν πρόσφατα στο Παράρτηµα ΙΙ της
Σύµβασης CITES δεν απαιτείται κάποιο πιστοποιητικό για την έγκριση αυτού, αλλά οι έµποροι θα πρέπει να
µπορούν να αποδεικνύουν ότι τα δείγµατα έχουν αποκτηθεί πριν τις 2 Ιανουαρίου 2017 και σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
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β. Εµπόριο δειγµάτων που αποκτήθηκαν κατά ή µετά τις 2 Ιανουαρίου 2017.
Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή από την Ε.Ε. δειγµάτων για πρωταρχικώς εµπορικούς σκοπούς που
αποκτήθηκαν µετά τις 2 Ιανουαρίου 2017 και από είδη που εισήχθησαν στο Παράρτηµα Ι της Σύµβασης
CITES στην CoP17 δεν εγκρίνεται, εκτός ειδικών περιπτώσεων (για παράδειγµα για δείγµατα γεννηµένα και
εκτραφέντα σε αιχµαλωσία) και µε την προϋπόθεση της παρουσίασης µίας άδειας εξαγωγής ή ενός
πιστοποιητικού επανεξαγωγής που έχει εκδοθεί από την αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή σύµφωνα µε το
Άρθρο 5 του Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97.
Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή από την Ε.Ε. δειγµάτων που αποκτήθηκαν µετά τις 2 Ιανουαρίου 2017 και
από είδη που εισάχθηκαν στο Παράρτηµα ΙΙ της Σύµβασης CITES στην CoP17 εγκρίνεται µε την
προϋπόθεση της παρουσίασης µίας άδειας εξαγωγής ή ενός πιστοποιητικού επανεξαγωγής που έχει εκδοθεί
από την αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή σύµφωνα µε το Άρθρο 5 του Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97.
Η εισαγωγή εντός της Ε.Ε. για πρωταρχικώς εµπορικούς σκοπούς δειγµάτων που αποκτήθηκαν µετά τις
2 Ιανουαρίου 2017 και από είδη που εισάχθηκαν στο Παράρτηµα Ι της Σύµβασης CITES στην CoP17 δεν
εγκρίνεται εκτός ειδικών περιπτώσεων (για παράδειγµα για δείγµατα γεννηµένα και εκτραφέντα σε
αιχµαλωσία) και µε την προϋπόθεση της παρουσίασης µίας άδειας εξαγωγής που έχει εκδοθεί από την
χώρα εξαγωγής και µίας άδειας εισαγωγής που έχει εκδοθεί από την ∆ιαχειριστική Αρχή του κράτους
µέλους που πρόκειται τα προϊόντα να εισαχθούν.
Η εισαγωγή εντός της Ε.Ε. δειγµάτων που αποκτήθηκαν µετά τις 2 Ιανουαρίου 2017 και από είδη που
εισάχθηκαν στο Παράρτηµα ΙΙ της Σύµβασης CITES στην CoP17 εγκρίνεται µε την προϋπόθεση της
παρουσίασης µίας άδειας εξαγωγής που έχει εκδοθεί από την χώρα εξαγωγής και µίας άδειας εισαγωγής
που έχει εκδοθεί από την ∆ιαχειριστική Αρχή του κράτους µέλους που πρόκειται τα προϊόντα να εισαχθούν
(βλέπε Άρθρο 4 του Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97 για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις
προϋποθέσεις έκδοσης αδειών εισαγωγής τέτοιων δειγµάτων).
Το εµπόριο εντός της Ε.Ε. για εµπορικούς σκοπούς δειγµάτων που αποκτήθηκαν µετά τις 2 Ιανουαρίου
2017 και από είδη που εισήχθησαν στο Παράρτηµα Ι της Σύµβασης CITES/ Πίνακα A της Ε.Ε. στην CoP17
κατ’αρχήν δεν εγκρίνεται, εκτός ειδικών περιπτώσεων (για παράδειγµα για δείγµατα γεννηµένα και
εκτραφέντα σε αιχµαλωσία) και µε την προϋπόθεση της παρουσίασης ενός Πιστοποιητικού για χρήση
εντός της Ε.Ε. που έχει εκδοθεί από την αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή σύµφωνα µε το Άρθρο 8 του
Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97.
Κανένα πιστοποιητικό δεν απαιτείται για την έγκριση του εµπορίου δειγµάτων που εισάχθηκαν στο
Παράρτηµα ΙΙ της Σύµβασης CITES στην CoP17 εντός της Ε.Ε., αλλά οι έµποροι θα πρέπει να µπορούν να
αποδεικνύουν ότι τα δείγµατα αποκτήθηκαν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία της
άγριας πανίδας και χλωρίδας.
3. Υπάρχουν κάποια προϊόντα ή κάποιες συναλλαγές που δεν καλύπτονται από το νοµοθετικό
πλαίσιο της CITES και της άγριας ζωής της Ε.Ε.;
Η Σύµβαση CITES και οι Κανονισµοί της Ε.Ε. για το εµπόριο της άγριας ζωής καλύπτουν, από προεπιλογή,
όλα τα δείγµατα, είτε ζωντανά είτε νεκρά, συµπεριλαµβανοµένων µερών και παραγώγων αυτών, ειδών
πανίδας και χλωρίδας που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα της Σύµβασης CITES / Πίνακες Ε.Ε. Παρόλα
αυτά, µέσω κάποιων σχολιασµών (επισηµειώσεων) στην καταλογογράφηση, κάποια µέρη και παράγωγα
δύναται να εξαιρούνται από ορισµένες διατάξεις.
Στην CoP17 συµφωνήθηκε ότι η εισαγωγή του γένους Dalbergia και τριών ειδών Guibourtia θα
συνοδεύεται από ένα σχολιασµό που θα αναφέρει ότι η καταλογογράφηση θα περιλαµβάνει όλα τα µέρη
και παράγωγα, εκτός από:
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α) φύλλα, άνθη, γύρη, καρπούς και σπέρµατα·
β) µη εµπορικές συναλλαγές µε µέγιστο συνολικό βάρος 10 kg ανά αποστολή·
γ)τα µέρη και παράγωγα Dalbergia cochinchinensis τα οποία καλύπτονται από το σχολιασµό #4·
δ) τα µέρη και παράγωγα Dalbergia spp. που προέρχονται και εξάγονται από το Μεξικό τα οποία
καλύπτονται από τον σχολιασµό #6.
Κατά συνέπεια, τα προϊόντα ή οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω στις παραγράφους (α) έως (δ)
εξαιρούνται από τους ελέγχους της Σύµβασης CITES. Η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η επανεξαγωγή και το
εµπόριο εντός της Ε.Ε. τέτοιων φορτίων µπορούν για αυτό το λόγο, να προωθούνται χωρίς άδεια.
4. Υπάρχουν απλοποιηµένες διαδικασίες για την εξαγωγή/ επανεξαγωγή δειγµάτων
(ζωντανών φυτών ή ζώων και παράγωγων προϊόντων) ειδών που εισήχθησαν στην Σύµβαση
CITES στην CoP17;
Απλοποιηµένες διαδικασίες για την εξαγωγή/ επανεξαγωγή δειγµάτων ειδών που περιλαµβάνονται στα
Παραρτήµατα της Σύµβαση CITES έχουν συµφωνηθεί στο πλαίσιο της Σύµβασης CITES (βλέπε Ενότητα
XII του Ψηφίσµατος Συνδ.12.3 (Rev. CoP163).
Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρµοστεί στην νοµοθεσία µέσω του Άρθρου 19 του Κανονισµού της Επιτροπής
865/2006, ως ακολούθως:

Άρθρο 19
Απλοποιηµένες διαδικασίες για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή νεκρών δειγµάτων
1. Σε περίπτωση εξαγωγής ή επανεξαγωγής νεκρών δειγµάτων ειδών, συµπεριλαµβανοµένων
οιωνδήποτε µερών ή προϊόντων αυτών, που αναφέρονται στα παραρτήµατα Β και Γ του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97, τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν τη χρήση απλοποιηµένων
διαδικασιών, µε βάση την έκδοση τυποποιηµένων αδειών εξαγωγής ή πιστοποιητικών
επανεξαγωγής, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) πρέπει να πιστοποιείται από αρµόδια επιστηµονική αρχή ότι ανάλογη εξαγωγή ή επανεξαγωγή
δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διατήρηση του εκάστοτε είδους·
(β) κάθε κράτος µέλος οφείλει να τηρεί µητρώο προσώπων και φορέων, εφεξής «καταχωρισµένα
πρόσωπα και φορείς», που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο απλοποιηµένων διαδικασιών,
καθώς και των ειδών που δύνανται να εµπορεύονται βάσει των εν λόγω διαδικασιών, το οποίο
επανεξετάζεται από το διαχειριστικό όργανο ανά
πενταετία·
(γ) τα κράτη µέλη οφείλουν να παρέχουν εν µέρει συµπληρωµένες άδειες και πιστοποιητικά σε
καταχωρισµένα πρόσωπα και φορείς·

(δ) τα κράτη µέλη έχουν υποχρέωση να επιτρέπουν στα καταχωρισµένα πρόσωπα ή φορείς να
αναγράφουν ειδικές πληροφορίες στα τετραγωνίδια 3, 5, 8 και 9 ή 10 της άδειας ή του
πιστοποιητικού εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i) υπογράφουν τη συµπληρωµένη αίτηση ή το πιστοποιητικό στο τετραγωνίδιο 23·
(ii) αποστείλουν πάραυτα αντίγραφο της αδείας ή του πιστοποιητικού στο διαχειριστικό όργανο
που το εξέδωσε·
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(iii) διατηρούν αρχεία που τίθενται στη διάθεση του αρµόδιου διαχειριστικού οργάνου κατόπιν
αίτησης και περιέχουν πληροφορίες για τα πωληθέντα δείγµατα (συµπεριλαµβάνοντας την
ονοµασία του είδους, τον τύπο του δείγµατος, την πηγή του δείγµατος), τις ηµεροµηνίες πώλησης
και τις επωνυµίες και διευθύνσεις των προσώπων στα οποία πωλήθηκαν.
2. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε το άρθρο 5 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
Είναι στην ευχέρεια των Κρατών Μελών της Ε.Ε. να αποφασίσουν ή όχι εάν (και σε ποια περίπτωση) θα
κάνουν χρήση αυτών των απλοποιηµένων διαδικασιών.

