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Αριθµ. πρωτ : 127993/674

Προς: Όπως ο Π.Α.

Κοιν.: Όπως ο Π.Κ.

ΘΕΜΑ : Κατευθυντήριες οδηγίες για την οµοιόµορφη εφαρµογή θεµάτων σχετικά µε την
«Τροποποίηση και αντικατάσταση Πιστοποιητικών Ε.Ε. από κράτος µέλος διαφορετικό
από το κράτος µέλος που τα έχει εκδώσει», 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 την «Τροποποίηση και αντικατάσταση Πιστοποιητικών Ε.Ε.

από κράτος µέλος διαφορετικό από το κράτος µέλος που τα έχει εκδώσει» από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. που
υιοθετήθηκε στην 58η συνάντηση της Επιτροπής των ∆ιαχειριστικών Αρχών CITES της Ε.Ε. (COM58).
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
5
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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)
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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 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Γ. Μαύρου 2, 85100 Ρόδος

Έδρες τους
Β. Επιστηµονική Αρχή CITES

Ενταύθα

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
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Τροποποίηση και αντικατάσταση Πιστοποιητικών Ε.Ε. από κράτος µέλος διαφορετικό από το κράτος µέλος
που τα έχει εκδώσει.
A. Αντικατάσταση Πιστοποιητικών Ε.Ε. από κράτος µέλος διαφορετικό από το κράτος µέλος που
το έχει εκδόσει σε περίπτωση που αυτά έχουν απολεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.
Σχετική νοµοθεσία [Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.865/2006, όπως τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε από τον Κανονισµό
(ΕΚ) αριθ.100/2008- στο εξής θα αναφέρεται ως Εφαρµοστικός Κανονισµός ΕΚ 865/2006]:

Άρθρο 46
Εκδίδουσα Αρχή
Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), στο άρθρο 5 παράγραφοι 3 και
4, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97
µπορούν να εκδοθούν από το διαχειριστικό όργανο του κράτους µέλους στο οποίο βρίσκονται τα δείγµατα,
κατόπιν υποβολής αίτησης σύµφωνα µε το άρθρο 50 του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 51.3:
Ένα πιστοποιητικό που έχει χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί, µπορεί να αντικατασταθεί µόνο από το εκδίδον
όργανο.
Προτεινόµενες οδηγίες:
Οι οδηγίες θα εξασφαλίσουν οµοιόµορφη εφαρµογή του άρθρου 51 του ΕΚ 865/2006 όταν πρόκειται να
αντικατασταθεί ένα πιστοποιητικό Ε.Ε. που έχει χαθεί.
Όταν ένα κάτοικος σε µία χώρα Α έχει χάσει το πιστοποιητικό για ένα ζώο που χρησιµοποιεί για εµπορικές
δραστηριότητες, και το χαµένο πιστοποιητικό είχε εκδοθεί από την χώρα Β, πως το χαµένο πιστοποιητικό θα
αντικατασταθεί και από ποια Αρχή;
Ένα πιστοποιητικό Ε.Ε. θα πρέπει να εκδίδεται από την ∆ιαχειριστική Αρχή στην οποία το δείγµα βρίσκεται,
έτσι ώστε η εκδίδουσα ∆ιαχειριστική Αρχή να µπορεί να πιστοποιήσει εάν ικανοποιούνται όλες οι
προϋποθέσεις του άρθρου 8.3 Στην περίπτωση που ένα χαµένο πιστοποιητικό, το οποίο έχει εκδοθεί από
άλλη ∆ιαχειριστική Αρχή (από την ∆ιαχειριστική Αρχή της χώρας Β), πρέπει να αντικατασταθεί από την
∆ιαχειριστική Αρχή της χώρας Α, προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία:
- Η ∆ιαχειριστική Αρχή της χώρας Α πείθεται ότι το δείγµα είναι όντως το δείγµα που περιγράφεται στο
χαµένο πιστοποιητικό και ότι όλες οι προϋποθέσεις ικανοποιούνται για την έκδοση ενός νέου πιστοποιητικού.
- Η ∆ιαχειριστική Αρχή της χώρας Α συµβουλεύεται την ∆ιαχειριστική Αρχή της χώρας Β: η χώρα Β θα πρέπει
να έχει ενηµερωθεί για την απώλεια του πιστοποιητικού και θα πρέπει να δώσει πληροφορίες σχετικά µε την
εγκυρότητα ή για τους λόγους για τους οποίους δεν υποστηρίζει την αντικατάσταση αυτή.
- Η ∆ιαχειριστική Αρχή της χώρας Α εκδίδει ένα νέο πιστοποιητικό, µε αναφορά στο παλιό, χαµένο
πιστοποιητικό και, εφόσον απαιτείται, σε οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία σχετικά µε το δείγµα.
Το νέο πιστοποιητικό θα αναφέρει το όνοµα του αιτούντα ως «κάτοχο» στο πεδίο 1 του πιστοποιητικού
αυτού.
Το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 51.3 του ΕΚ 865/2006 περιορίζεται σε περιπτώσεις όπου το πιστοποιούµενο
δείγµα βρίσκεται ακόµη στην περιοχή αρµοδιότητας της Αρχής.
B. Τροποποίηση Πιστοποιητικών Ε.Ε. από κράτος µέλος διαφορετικό από το κράτος µέλος που το
έχει εκδώσει
Σχετική νοµοθεσία
Άρθρο 51 του ΕΚ 865/2006:
Τροποποιήσεις αδειών, κοινοποιήσεων και πιστοποιητικών
1. Αν µία αποστολή που καλύπτεται από «αντίγραφο για τον κάτοχο» (έντυπο αριθ. 2) µιας άδειας εισαγωγής,
ή από «αντίγραφο για τον εισαγωγέα» (έντυπο αριθ. 2) µιας κοινοποίησης εισαγωγής ή από πιστοποιητικό,
πραγµατοποιείται τµηµατικά ή όταν, για άλλους λόγους, οι καταχωρίσεις σε αυτά τα έγγραφα δεν
αντικατοπτρίζουν πλέον την πραγµατική κατάσταση, το διαχειριστικό όργανο µπορεί να προβεί σε µία από τις
ακόλουθες ενέργειες:
3
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α) δύναται να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις των εν λόγω εγγράφων σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 2·
Προτεινόµενες οδηγίες:
∆ιάφορες Αρχές µερικές φορές µεταβάλλουν ή τροποποιούν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από άλλες
Αρχές σε περιπτώσεις µικρών τροποποιήσεων (δηλ. διαφορετικός τύπος σήµανσης, µικροτσίπ αντί για
δακτυλίδι), όπου οι αλλαγές αυτές έχουν πιστοποιηθεί µε την σφραγίδα και την υπογραφή της ∆ιαχειριστικής
Αρχής που το έχει εκδώσει (άρθρο 4.2 ΕΚ 865/2006). Αν και το άρθρο 51.1, στοιχείο α) του ΕΚ 865/2006
δίνει την βάση για µικρές ή απαραίτητες τροποποιήσεις σε ήδη υπάρχοντα έγγραφα, αυτές οι τροποποιήσεις
θα πρέπει να περιορίζονται στην Αρχή που τα έχει εκδώσει ή τουλάχιστον στις Αρχές του εκδίδοντος κράτους
µέλους.
Ως γενικός κανόνας θα πρέπει να εφαρµόζεται το εξής:
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από ∆ιαχειριστικές Αρχές άλλων κρατών µελών δεν θα πρέπει να
µεταβάλλονται ή να τροποποιούνται, αλλά αντί αυτού να εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.
Η διαδικασία που περιγράφετε παραπάνω (σχετικά µε τα πιστοποιητικά που έχουν χαθεί) θα πρέπει να
εφαρµόζεται αντίστοιχα.
Η ∆ιαχειριστική Αρχή θα πρέπει αρχικά να επαληθεύει την εγκυρότητα του πιστοποιητικού που πρόκειται να
αντικατασταθεί. Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η επικοινωνία µε την χώρα Β. Αυτή η Αρχή θα πρέπει
να απαντήσει µέσα στο χρονικό περιθώριο της µίας εβδοµάδος. Θα πρέπει να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα ή
αλλιώς να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να υποστηριχθεί η αντικατάσταση αυτή.
Τέλος, αφού έχει εκδοθεί ένα νέο πιστοποιητικό από την χώρα Α, θα πρέπει να ενηµερώνεται αντίστοιχα η
Αρχή της χώρας Β, και το παλιό, τώρα άκυρο πιστοποιητικό, θα πρέπει να επιστρέφεται σε αυτή την χώρα
(Β).
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