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Αθήνα

8-11-2013

Αριθµ. πρωτ : 136725/3079

Προς: Όπως ο Π.Α.

Κοιν.: Όπως ο Π.Κ.

ΘΕΜΑ : Κατευθυντήριες οδηγίες για την οµοιόµορφη εφαρµογή θεµάτων σχετικά µε τα
«Πιστοποιητικά για την µετακίνηση ζώντων δειγµάτων εντός της Ένωσης», από τα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Σας στέλνουµε, επισυναπτόµενο στο παρόν, έγγραφο που περιλαµβάνει κατευθυντήριες οδηγίες για
την οµοιόµορφη εφαρµογή θεµάτων σχετικά µε τα «Πιστοποιητικά για την µετακίνηση ζώντων δειγµάτων

εντός της Ένωσηςι» από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. που υιοθετήθηκε στην 64η συνάντηση της Επιτροπής των
∆ιαχειριστικών Αρχών CITES της Ε.Ε. (COM64).
Το εν λόγω έγγραφο οδηγιών, αποτελεί µέρος µιας σειράς παρόµοιων κατευθυντήριων εγγράφων τα
οποία αποφασίσθηκε να συνταχθούν κατά τις επίσηµες συνεδριάσεις της Επιτροπής των ∆ιαχειριστικών
Αρχών CITES της Ε.Ε., προκειµένου να διευκολύνουν την ενιαία αντιµετώπιση, από τα κράτη µέλη της Ε.Ε.,
ορισµένων ζητηµάτων που σχετίζονται µε την εφαρµογή των Κανονισµών της Ε.Ε. για την προστασία των
ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους.
Παρακαλείσθε για την πιστή εφαρµογή του σε κάθε περίπτωση αντιµετώπισης σχετικών θεµάτων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ α.α.

∆.ΓΕΡΜΑΝΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ CITES:
1

2

3

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)

Μεσογείων 239, 14551 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)

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)

Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26441 Πάτρα
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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)

Μ. Κοτοπούλη 62, 45445

Ιωάννινα
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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

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)

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)

9

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 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Γ. Μαύρου 2, 85100 Ρόδος

Έδρες τους
Β. Επιστηµονική Αρχή CITES
Ενταύθα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1) ∆/νση 19η Τελωνειακών ∆ιαδικασιών
2) ∆/νση 33η ελέγχου Τελωνείων
Καραγιώργη Σερβίας 10, 10184 ΑΘΗΝΑ
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ.Καλαφάτη
2) Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών
3) Γραφείο Προϊσταµένου Γεν.∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών & Φ.Π.
4) κ.κ. υπαλλήλους του Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων
2
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΣ
Οδηγίες για τα πιστοποιητικά σχετικά µε την
µετακίνηση ζώντων δειγµάτων εντός της Ένωσης
Εισαγωγή
Τα πιστοποιητικά για διακίνηση εντός της Ε.Ε. εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του
Κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ.338/97 (ακολούθως θα αναφέρεται ως Κανονισµός του
Συµβουλίου 338/97) για τους παρακάτω σκοπούς:
•
•
•

Πιστοποιητικό Ε.Ε. για εµπορικούς σκοπούς [για την χορήγηση ειδικής εξαίρεσης από τις
απαγορεύσεις του άρθρου 8(1) του Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97]
Πιστοποιητικό Ε.Ε. που απαιτείται για την εξαγωγή ή την επαν-εξαγωγή (για την παροχή
έγγραφης πιστοποίησης ότι το εν λόγω δείγµα αποκτήθηκε νόµιµα)
Πιστοποιητικό Ε.Ε. για την µετακίνηση ζώντων δειγµάτων (για την έγκριση της µετακίνησης
ζώντων δειγµάτων του Παραρτήµατος Α από µία ορισµένη τοποθεσία)

Αυτός ο οδηγός ασχολείται µε το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 9 του Κανονισµού του Συµβουλίου

338/97.
Πέρα των νοµικών διατάξεων του άρθρου 10 του Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97 υπάρχει η
πιθανότητα ύπαρξης προβληµάτων και περιπτώσεων όπου το υπόδειγµα του πιστοποιητικού όπως
αυτό περιγράφεται στο Παράρτηµα V του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.792/2012- ακολούθως θα
αναφέρεται ως Κανονισµός της Επιτροπής 792/2012- χρησιµοποιείται σε εθελοντική βάση ως
«πιστοποιητικό νόµιµης προέλευσης».Το θέµα αυτό αντιµετωπίζεται µε ξεχωριστό έγγραφο
οδηγιών.
Πρόθεση και σκοπός του άρθρου 9.1 και 9.2 του Κανονισµού 338/97
Ο κύριος σκοπός και πρόθεση του άρθρου 9.1 και 9.2 του Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97
είναι να ελέγξει τις απαιτήσεις στέγασης πριν τα δείγµατα µεταφερθούν στην τοποθεσία
προορισµού τους εντός της Ε.Ε.
Για τα ζώντα δείγµατα ειδών του Παραρτήµατος Α, που είναι πιστοποιηµένα µε προκαθορισµένη
τοποθεσία στο εν λόγω έγγραφο, απαιτείται η προηγούµενη έγκριση µέσω ενός νέου
πιστοποιητικού για κάθε περαιτέρω µετακίνηση σε µία νέα µόνιµη τοποθεσία1.
Για είδη µε ιδιαίτερες απαιτήσεις στέγασης, όπως τα δελφίνια ή οι ελέφαντες2, η συγκεκριµένη
τοποθεσία όπου το δείγµα θα πρέπει να διατηρείται θα πρέπει να περιγράφεται την πρώτη φορά
που χορηγείται ένα πιστοποιητικό ή µία άδεια.

1

Ζωντανά ζώα τα οποία απαιτούν άµεση κτηνιατρική θεραπεία εξαιρούνται από την απαίτηση προγενέστερης έγκρισης για την
µετακίνησή τους εφόσον αυτά επιστρέψουν κατευθείαν στον εγκεκριµένο τόπο φύλαξής τους, βλέπε άρθρο 9.3 του Κανονισµού
338/97.
2
Το πεδίο 6 της άδειας εισαγωγής δύναται να χρησιµοποιηθεί για όλα τα άγρια ζώντα ζώα (και του κωδικού πηγής “F”). Στην
συνέχεια θα πρέπει διασφαλίζεται ότι, όταν τα δείγµατα διακινούνται εντός της Ε.Ε., τα ζώα θα χρησιµοποιηθούν όπως ορίζεται
στην άδεια εισαγωγής (βλέπε κωδικό σκοπού ή οποιουσδήποτε άλλους όρους, προϋποθέσεις ή απαιτήσεις). Τι ίδιο δύναται να
προβλεφθεί και για επικίνδυνα ή δηλητηριώδη ζώα.
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Για δείγµατα τα οποία µετακινούνται συχνά, όπως αρπακτικά πτηνά για ιερακοθηρία, πιθανόν να
µην είναι πάντα κατάλληλη η περιγραφή µίας συγκεκριµένης τοποθεσίας.
Περιστάσεις στις οποίες εφαρµόζεται το Άρθρο 9 του Κανονισµού του Συµβουλίου
338/97
Οι περιστάσεις κατά τις οποίες εφαρµόζεται το άρθρο 9.1 και 9.2 του Κανονισµού του Συµβουλίου
338/97 είναι οι ακόλουθες:
1. Ζώντα δείγµατα ειδών του Παραρτήµατος Α του Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97
2. Άγρια δείγµατα (καθώς επίσης και κωδικός πηγής “F” και “R” αλλά όχι κωδικός πηγής “C”
και “D”)
3. Άδεια ή Πιστοποιητικό Ε.Ε. που αναφέρει µία προκαθορισµένη τοποθεσία.
1. Ζωντανά δείγµατα ειδών του Παραρτήµατος Α του Κανονισµού του Συµβουλίου
338/97
Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 του Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97, αυτή η
διάταξη δύναται να εφαρµοστεί σε είδη ζωντανών ζώων και ζωντανών φυτών. Παρόλα αυτά,
µέχρι σήµερα δεν έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά για είδη φυτών.
2. Άγρια δείγµατα
Σύµφωνα µε το άρθρο 7.1 του Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97 τα δείγµατα τα οποία
έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχµαλωσία ή έχουν αναπαραχθεί τεχνητώς θα
αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τα δείγµατα ειδών του
Παραρτήµατος Β. Το άρθρο 9.1 και 9.2 του Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97 έχει
εφαρµογή µόνο σε δείγµατα του Παραρτήµατος Α. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η ύπαρξη
πιστοποιητικού για την µετακίνηση δειγµάτων γεννηµένων και εκτραφέντων σε αιχµαλωσία (ή
τεχνητώς αναπαραχθέντων) ειδών του Παραρτήµατος Α.
Τα δείγµατα µε κωδικούς πηγής3 “C” και “D” (επίσης A) θα εξαιρούνται από τις διατάξεις του
άρθρου 9.1 του Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97. Παρόλα αυτά, τα δείγµατα µε κωδικούς
πηγής W, F, R και U δεν θα εξαιρούνται. Επίσης είναι εξαιρετικά πιθανό τα δείγµατα µε
κωδικούς πηγής I και O (να χρησιµοποιούνται µόνο σε συνδυασµό µε άλλο κωδικό πηγής) να
µην εξαιρούνται.4
3. Άδεια ή πιστοποιητικό της Ε.Ε. που αναφέρει µία προκαθορισµένη τοποθεσία
Μία από τις προϋποθέσεις για την αξίωση ενός πιστοποιητικού µετακίνησης του άρθρου 9 είναι
η ύπαρξη άδειας ή πιστοποιητικού5 το οποίο αναφέρει την τοποθεσία στην οποία το δείγµα θα
πρέπει να διατηρείται.
Σύµφωνα µε τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται εντός της Ε.Ε. από τον Ιούνιο του 1997, η
τοποθεσία στην οποία το δείγµα θα πρέπει να διατηρείται, δύναται να αναφέρεται στο πεδίο 6
της άδειας εισαγωγής ή στο πεδίο 2 του πιστοποιητικού Ε.Ε. Για το σκοπό του άρθρου 9.1 του
Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97, δεν είναι επαρκές το γεγονός της αναγραφής διεύθυνσης
στο πεδίο 1 των πιστοποιητικών Ε.Ε.

Για τα υπόλοιπα δείγµατα εκτός των ζωντανών «άγριων» του Παραρτήµατος Α, δεν έχει εφαρµογή
η απαίτηση για πιστοποιητικό σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97
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Οι κωδικοί πηγής αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα IX.2 του Εφαρµοστικού Κανονισµού αριθ.865/2006.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµβουλεύει ότι σύµφωνα µε την ερµηνεία της δεν υπάρχει βάση για την εξαίρεση δειγµάτων µε κωδικούς
πηγής “F” ή “R” από τις διατάξεις του Άρθρου 9.2, παράγραφος α) του Κανονισµού του Συµβουλίου αριθ.338/97 (βλέπε SOCCOM
26/11d).
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«στην άδεια εισαγωγής ή σε κάθε άλλο πιστοποιητικό που εκδίδεται σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό» (Άρθρο 9.1 του
Κανονισµού του Συµβουλίου αριθ.338/97).
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και για αυτό το λόγο η µετακίνηση τους δεν υπόκειται σε περιορισµούς.6 Παρόλα αυτά, υπάρχει
άλλη νοµοθεσία7 για την ευζωία των ζώων7 που εφαρµόζεται σε όλα τα ζωντανά δείγµατα.
∆ιαδικασία στις περιπτώσεις όπου έχει εφαρµογή το άρθρο 9.1 και 9.2 του Κανονισµού

του Συµβουλίου 338/97.
Όταν ένα δείγµα πρόκειται να µετακινηθεί από µία προκαθορισµένη τοποθεσία- σε µία διαφορετική
τοποθεσία, πιθανόν σε άλλο Κράτος Μέλος, η νέα τοποθεσία του δείγµατος θα πρέπει να έχει
εγκριθεί από την Επιστηµονική Αρχή αυτού του Κράτους Μέλους.
Για να αποκτήσει µία τέτοια έγκριση, ο αιτών θα πρέπει να στείλει µία αίτηση στην ∆ιαχειριστική
Αρχή του Κράτους Μέλους στο οποίο το δείγµα πραγµατικά βρίσκεται.
Αυτή η Αρχή θα πρέπει να συµβουλευθεί την αρµόδια Επιστηµονική Αρχή του Κράτους Μέλους
όπου πρόκειται να µεταφερθεί το δείγµα.
Η Επιστηµονική Αρχή θα ελέγξει εάν «ο τόπος στέγασης που προβλέπεται στον τόπο προορισµού
ζώντος δείγµατος είναι κατάλληλα εξοπλισµένος για την διατήρηση του δείγµατος αυτού και για
την παροχή φροντίδων σε αυτό» (Άρθρο 9.2 του Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97).8
Αφού εγκριθεί η νέα τοποθεσία για τα δείγµατα από την Επιστηµονική Αρχή, η αρµόδια
∆ιαχειριστική Αρχή δύναται να εξουσιοδοτήσει την µετακίνηση αυτή στην νέα τοποθεσία µε την
έκδοση πιστοποιητικού (όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτηµα V του Κανονισµού της Επιτροπής
792/2012), αναφέροντας την νέα αυτή τοποθεσία στο πεδίο 2 και, εφόσον απαιτείται, αυτό πρέπει
να γνωστοποιείται στην ∆ιαχειριστική Αρχή του Κράτους Μέλους στο οποίο το δείγµα πρόκειται να
εγκατασταθεί.
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Παρόλα αυτά, το άτοµο που είναι υπεύθυνο για την µετακίνηση του δείγµατος θα πρέπει, εφόσον απαιτείται, να παρέχει αποδείξεις
για την νόµιµη προέλευση του δείγµατος (Άρθρο 9.1, δεύτερη πρόταση του Κανονισµού του Συµβουλίου αριθ.338/97).
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Βλέπε Κανονισµό του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ.1/2005 της 22ης ∆εκεµβρίου 2004 για την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά
και συναφείς δραστηριότητες και εφαρµοστικές εθνικές νοµοθεσίες των Κρατών Μελών.
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Ο τρόπος µε τον οποίο διεξάγεται ο έλεγχος και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιούνται εναπόκειται στην αρµόδια
Επιστηµονική Αρχή. Προφανώς, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η εθνική νοµοθεσία για την ευζωία των ζώων καθώς και άλλη
νοµοθεσία και κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά µε την κατοχή ζώων.
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