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Αριθµ. πρωτ : 136728/3085

Προς: Όπως ο Π.Α.

Κοιν.: Όπως ο Π.Κ.

ΘΕΜΑ : Κατευθυντήριες οδηγίες για την οµοιόµορφη εφαρµογή θεµάτων σχετικά µε
«Επεξηγήσεις των Παρεκκλίσεων για τα Προσωπικά Αντικείµενα και η εφαρµογή τους σε

αυτούς που τις εξασκούν- άδειες εισαγωγής σύµφωνα µε το Άρθρο 57 (3) του
Κανονισµού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ.865/2006», από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.).

Σας στέλνουµε, επισυναπτόµενο στο παρόν, έγγραφο µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του θέµατος,
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,
λαµβάνοντας υπόψη και την αριθµ.173863/2563/21-09-2012 εγκύκλιός µας «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τον

έλεγχο διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειµένων».

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
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
Επεξηγήσεις των Παρεκκλίσεων για τα Προσωπικά
Αντικείµενα και η εφαρµογή τους σε αυτούς που τις
εξασκούν- άδειες εισαγωγής σύµφωνα µε το Άρθρο 57(3)
του Κανονισµού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ.865/2006
Εισαγωγή
Οι Κανονισµοί του Εµπορίου της Άγριας Ζωής της Ε.Ε., περιέχουν λιγότερο αυστηρές διατάξεις
και απαιτήσεις έκδοσης αδειών για εµπόριο προς και από την Ε.Ε. δειγµάτων ειδών που
περιλαµβάνονται στους Πίνακες όταν θεωρούνται ως προσωπικά και οικιακά αντικείµενα.
Εντούτοις, αυτό ισχύει µόνο για δείγµατα που έχουν κατασκευαστεί από νεκρά ζώα ή φυτά και:
•
περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών προερχόµενων από τρίτες
χώρες. ή
•
αποτελούν στοιχεία της προσωπικής περιουσίας φυσικού προσώπου, που
µεταφέρει το συνήθη τόπο διαµονής του στην ή από την Κοινότητα, ή
•
είναι κυνηγετικά τρόπαια που πήρε ταξιδιώτης και εισάγονται µεταγενέστερα.
Η παρέκκλιση δεν εφαρµόζεται σε ζωντανά ζώα και φυτά ή σε νεκρά δείγµατα ή µέρη και
παράγωγα αυτών τα οποία πρόκειται να δοθούν ως δώρο ή θα χρησιµοποιηθούν για εµπορικούς
σκοπούς.
Οι ακόλουθες διατάξεις των Κανονισµών της Ε.Ε. για το εµπόριο της Άγριας Ζωής είναι σχετικές µε
το θέµα αυτό:
Άρθρο 7(3) του Κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ.338/971,
Άρθρο 57 και 58 του Κανονισµού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ.865/20062:
Οι προϋποθέσεις σχετικά µε τα προσωπικά και οικιακά αντικείµενα (συµπεριλαµβανοµένων των
κυνηγετικών τροπαίων) είναι πολύπλοκες. Αυτές οι οδηγίες ασχολούνται µε την πρώτη εισαγωγή3
προσωπικών ή οικιακών αντικειµένων του Πίνακα B στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πρόσωπα µε
συνήθη τόπο διαµονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση4 που αναφέρεται στο Άρθρο 57 (3) του
Κανονισµού της Επιτροπής 865/2006.
Ερµηνεία του Άρθρου 57 (3) του Κανονισµού της Επιτροπής 865/2006:
«Για την πρώτη εισαγωγή στην Κοινότητα προσωπικών ή οικιακών αντικειµένων,
συµπεριλαµβανοµένων και κυνηγετικών τροπαίων, από πρόσωπο µε συνήθη τόπο διαµονής στην
Κοινότητα, η οποία αφορά δείγµατα ειδών του παραρτήµατος Β του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
338/97, δεν απαιτείται η υποβολή στο τελωνείο άδειας εισαγωγής, όπως συνήθως
απαιτείται για την εισαγωγή δειγµάτων του Παραρτήµατος Β, εφόσον υποβληθούν το
πρωτότυπο εγγράφου εξαγωγής ή επανεξαγωγής και αντίγραφο αυτού.»

1

Στο εξής θα αναφέρεται ως Κανονισµός του Συµβουλίου 338/97
Στο εξής θα αναφέρεται ως Κανονισµός της Επιτροπής 865/2006
3
Η επαν-εισαγωγή (δεύτερη και µετέπειτα εισαγωγή) προσωπικών και οικιακών αντικειµένων του Πίνακα B στην Κοινότητα
ρυθµίζεται από το Άρθρο 57 (4) του Κανονισµού της Επιτροπής 865/2006.
4
Βλέπε Άρθρο 1(5) του Κανονισµού της Επιτροπής 865/2006: « ως “πρόσωπο το οποίο διαµένει συνήθως στην Κοινότητα” νοείται
άτοµο το οποίο ζει στην Κοινότητα για 185 τουλάχιστον ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος λόγω επαγγελµατικών δεσµών ή, στην
περίπτωση ατόµου χωρίς επαγγελµατικούς δεσµούς, λόγω προσωπικών δεσµών που διαµορφώνουν στενές σχέσεις µεταξύ του
ατόµου αυτού και του τόπου διαβίωσής του».
2
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Γενικά, απαιτείται άδεια εξαγωγής που έχει εκδοθεί από µία τρίτη χώρα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν
περιπτώσεις όπου χώρες εξαγωγής δεν εκδίδουν άδειες εξαγωγής CITES ή πιστοποιητικά επανεξαγωγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ∆ιαχειριστικές Αρχές των Κρατών Μελών της Ε.Ε. µετά από
αίτηση του εισαγωγέα δύνανται (αναδροµικά) να εκδώσουν µία άδεια εισαγωγής για την εισαγωγή
στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την παρουσίαση ενός εγγράφου (επαν-) εξαγωγής της χώρας
(επαν-) εξαγωγής. Οι ακόλουθες περιπτώσεις έχουν προσδιοριστεί ότι εµπίπτουν σ’ αυτή την
κατηγορία5:
1. Επαν-εξαγόµενα προσωπικά αντικείµενα (αποκτήθηκαν σε χώρα όπου το είδος δεν
απαντάνται),
2. Όπου η χώρα προέλευσης δεν απαιτεί άδεια εξαγωγής,
3. Όταν γίνεται συναλλαγή µε Κράτη µη-Μέρη, και
4. Όταν γίνεται συναλλαγή µε είδη που δεν περιλαµβάνονται στη Σύµβαση CITES.
1. Επαν-εξαγόµενα προσωπικά αντικείµενα
Τα δείγµατα αποκτήθηκαν εκτός της χώρας εξάπλωσης (χώρα προέλευσης) και έπειτα
εισήχθησαν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωπικά και οικιακά αντικείµενα (περίπτωση
επαν-εξαγωγής από χώρα εξαγωγής). Η επανεξαγωγή6 προσωπικών και οικιακών αντικειµένων
του Παραρτήµατος II, γενικά, εξαιρείται από την CITES.7 Για αυτό το λόγο, δεν απαιτούνται
έγγραφα CITES.

Παράδειγµα: Ένας Γερµανός πολίτης εισάγει ένα κολιέ φτιαγµένο από σκληρά κοράλλια
(Scleractinia spp.) από την Ελβετία, το οποίο περιέχεται σε προσωπική αποσκευή.
2. Όπου η χώρα προέλευσης δεν απαιτεί άδεια εξαγωγής
∆εν απαιτείται τεκµηρίωση όταν έχει γνωστοποιηθεί µέσω Ανακοίνωσης προς τα Κράτη Μέρη
από την Γραµµατεία CITES ή µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της Σύµβασης CITES ότι το άλλο
εµπλεκόµενο Κράτος Μέρος δεν απαιτεί ένα πιστοποιητικό (επαν-)εξαγωγής για την (επαν-)
εξαγωγή του δείγµατος αυτού ως προσωπικό και οικιακό αντικείµενο.
(βλέπε http://www.cites.org/eng/resources/reference.shtml#PHE).

Παράδειγµα: Ένας Γερµανός πολίτης εισάγει δερµάτινες µπότες φτιαγµένες από πύθωνα
(Python spp.) από τις Η.Π.Α. οι οποίες περιέχονται στην προσωπική του αποσκευή.
Παρόλα αυτά, π.χ. η ενδοχώρα της Κίνας, η Ιαπωνία και η Ινδονησία απαιτούν άδεια εξαγωγής
για προσωπικά αντικείµενα ειδών του Παραρτήµατος II της Σύµβασης CITES.
∆υστυχώς δεν έχουν αναφέρει όλα τα Κράτη Μέρη πως εφαρµόζουν τις εξαιρέσεις για τα
προσωπικά και οικιακά αντικείµενα. Η Ε.Ε. δεν έχει υιοθετήσει την άποψη ότι τα Κράτη Μέρη
τα οποία είναι σιωπηλά θεωρούνται ότι εφαρµόζουν ρυθµίσεις για τα «προσωπικά και οικιακά
αντικείµενα» σύµφωνα µε το Ψήφισµα Συνδ.13.7 (Rev.CoP16). Αντιθέτως, η Ε.Ε. βγάζει το
συµπέρασµα ότι όλες οι χώρες προέλευσης µε λίγες µόνο εξαιρέσεις, απαιτούν άδεια εξαγωγής
για την εξαγωγή προσωπικών και οικιακών αντικειµένων ειδών του Παραρτήµατος II.8
Όπου, µετά την λήψη µίας αίτησης, δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες η ∆ιαχειριστική
Αρχή δύναται να ρωτήσει την ∆ιαχειριστική Αρχή της χώρας εξαγωγής εάν γενικά ή στην
συγκεκριµένη αυτή περίπτωση, δεν απαιτείται άδεια εξαγωγής για την εξαγωγή του εν λόγω
προσωπικού ή οικιακού αντικειµένου και για αυτό το λόγο «έχει αποκτηθεί νόµιµα» χωρίς την
παρουσίαση αποδεικτικού τεκµηρίωσης µέσω µίας άδειας εξαγωγής. Για την απάντηση της
5

Βλέπε περίληψη της συνάντησης, COM 4/7.
Η εξαγωγή οποιουδήποτε δείγµατος το οποίο έχει προηγουµένως εισαχθεί, βλέπε Άρθρο II (1d) της Σύµβασης CITES και Άρθρο 2
(ιδ) του Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97.
7
Άρθρο VII (3) (b) (i) της Σύµβασης CITES. Παρόλα αυτά, η επαν-εξαγωγή κεράτων ρινόκερου και ελεφαντόδοντου που
περιέχονται σε κυνηγετικά τρόπαια δεν εξαιρείται, βλέπε εγκεκριµένη τροποποίηση του Ψηφίσµατος Συνδ.13.7 στην CoP 16.
8
Για σκοπούς ενηµέρωσης βλέπε «Πληροφορίες για Κράτη Μέρη της Σύµβασης CITES» που συντάχθηκε από την Γερµανία ως
έγγραφο της Μόνιµης Επιτροπής (SC 62 έγγραφο 40 Παράρτηµα 4) - http://www.cites.org/eng/com/sc/62/index.php -.
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αρµόδιας ∆ιαχειριστικής Αρχής της χώρας εξαγωγής θα πρέπει να ορίζεται µία συγκεκριµένη
διορία.

3. Όταν γίνεται συναλλαγή µε Κράτη µη-Μέρη
∆εν απαιτείται τεκµηρίωση όταν τα δείγµατα αποκτήθηκαν σε µία χώρα η οποία δεν είναι
Κράτος Μέρος της Σύµβασης CITES και έπειτα αυτά εισάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως
προσωπικά αντικείµενα. Τα Κράτη µη-Μέρη, γενικά, δεν απαιτούν άδειες εξαγωγής για
δείγµατα της Σύµβασης CITES, ιδίως όταν αυτά διακινούνται ως προσωπικά και οικιακά
αντικείµενα.

Παράδειγµα: Ένας Γερµανός πολίτης εισάγει τεχνούργηµα ή σκαλιστό από θαλάσσιο ίππο
(Odobenus rosmarus) από τα Νησιά Φερόες (Κράτος µη-Μέλος), το οποίο περιέχεται στην
προσωπική του αποσκευή.

4. Όταν γίνεται συναλλαγή µε είδη που δεν περιλαµβάνονται στη Σύµβαση CITES
Όταν το εισαγόµενο δείγµα είναι από είδος που δεν περιλαµβάνεται στα Παραρτήµατα της
Σύµβασης CITES, δεν απαιτούνται έγγραφα CITES.

Παράδειγµα: Ένας Γερµανός πολίτης εισάγει ένα προπαρασκευασµένο (ταριχευµένο) βάτραχο
bullfrog της Αµερικής (Rana catesbeiana ή Lithobates catesbeianus) από τις Η.Π.Α., το οποίο
περιέχεται στην προσωπική του αποσκευή.
Τελική επισήµανση:
Για συγκεκριµένα αντικείµενα (µε ποσοτικά όρια) τα οποία είναι κατασκευασµένα από είδη του
Πίνακα B του Κανονισµού του Συµβουλίου 338/97, δεν απαιτείται η προσκόµιση εγγράφων για την
εισαγωγή τους στην Κοινότητα. Αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 57 (5) του Κανονισµού της
Επιτροπής 865/20069:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
ζ)

Χαβιάρι από είδη οξυρρύγχου και πολύδοντα (Acipenseriformes) – µέχρι ανώτατη ποσότητα
125 γραµµατίων κατ’ άτοµο,
Μεσογονάτια διαστήµατα από κάκτους (Cactaceae) – µέχρι τρία κατ’ άτοµο,
Νεκρά κατεργασµένα δείγµατα ειδών του γένους Crocodylia (εξαιρουµένου του κρέατος και
των κυνηγετικών τροπαίων) – µέχρι τέσσερα κατ’ άτοµο,
Κελύφη του είδους Strombus gigas (Γιγαντιαίος στρόµβος, Βασιλικό κοχύλι) – µέχρι τρία
κατ’ άτοµο,
Ιππόκαµποι (Hippocampus spp.) – µέχρι τέσσερα νεκρά δείγµατα κατ’ άτοµο, και
Κελύφη ειδών της οικογένειας Tridacnidae (Γιγαντιαίες τριδάκνες)– µέχρι τρία δείγµατα κατ’
άτοµο που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 3 kg, εφόσον το δείγµα είναι ακέραιο κέλυφος ή
δύο ηµίσεα που ταιριάζουν απόλυτα.

Εάν, παρόλα αυτά, η ποσότητα που ορίζει ο Κανονισµός της Επιτροπής 865/2006 ξεπεραστεί τότε
τα δείγµατα αυτά δεν δύναται να εισαχθούν σύµφωνα µε αυτή την ειδική παρέκκλιση.

Στην 16η Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών (CoP16) τροποποιήθηκε το Ψήφισµα 13.7 ώστε να εξαιρεθούν «δείγµατα agarwood
(Aquilaria spp. και Gyrinops spp.) – µέχρι 1 kg ροκανίδια, 24 ml λάδι, και 2 σετ από χάνδρες (ή κοµποσχοίνια, ή δύο κολιέ ή
βραχιόλια) κατ’ άτοµο». Αυτό θα εφαρµοστεί µε τον Εφαρµοστικό Κανονισµό 865/2006, που πιθανόν θα τεθεί σε ισχύ το 2014.
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