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(Επισυναπτόµενο στην αριθµ. 100385/1866/01-06-2009 εγκύκλιο Υπ. Αγ. Αν. & Τροφίµων)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (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»

Άρθρο 1
Στόχος

Στόχος του παρόντος κανονισµού
είναι να προστατευθούν τα είδη της
άγριας πανίδας και χλωρίδας και να
εξασφαλιστεί η διατήρησή τους µε
τον έλεγχο του εµπορίου τους
σύµφωνα µε τα ακόλουθα άρθρα.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται
τηρουµένων των στόχων, των αρχών
και των διατάξεων της σύµβασης
που ορίζεται στο άρθρο 2.
Άρθρο 2

Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισµού, νοούνται ως:
α) «επιτροπή»: η επιτροπή για το
εµπόριο της άγριας πανίδας και
χλωρίδας που συνιστάται βάσει του
άρθρου 18˙
β) «σύµβαση»: η σύµβαση για το
διεθνές εµπόριο των ειδών άγριας
πανίδας
και
χλωρίδας
που
απειλούνται µε εξαφάνιση (CITES)˙
γ) «χώρα καταγωγής»: η χώρα στην
οποία ένα δείγµα αιχµαλωτίστηκε ή
αφαιρέθηκε από το φυσικό του

περιβάλλον,
αιχµαλωσία
τεχνητώς,

ή

εξετράφη
εν
αναπαράχθηκε

δ) «κοινοποίηση εισαγωγής»: η
κοινοποίηση που πραγµατοποιείται
από τον εισαγωγέα, τον πράκτορα
του ή τον αντιπρόσωπό του, κατά
την εισαγωγή στην Κοινότητα ενός
δείγµατος είδους των παραρτηµάτων
Γ και ∆, βάσει εντύπου που ορίζει η
Επιτροπή µε τη διαδικασία του
άρθρου 18˙
ε) «εισαγωγή από τη θάλασσα»: η
άµεση εισαγωγή στην Κοινότητα
οποιουδήποτε
δείγµατος
που
αφαιρείται
από
το
θαλάσσιο
περιβάλλον το οποίο δεν υπόκειται
στη δικαιοδοσία κράτους µέλους,
συµπεριλαµβανοµένων του εναέριου
χώρου άνω της θάλασσας, του
θαλάσσιου
βυθού
και
του
υπεδάφους του βυθού˙
στ) «έκδοση»: η εκτέλεση όλων των
αναγκαίων διατυπώσεων για τη
σύνταξη και την επικύρωση αδείας
ή πιστοποιητικού και η παράδοσή
του στον αιτούντα˙
ζ)

«διαχειριστικό όργανο»: εθνική
διοικητική αρχή που ορίζεται, στην
περίπτωση κράτους µέλους, σύµφωνα µε
το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α), ή,
στην περίπτωση τρίτης χώρας που είναι
συµβαλλόµενο µέρος της σύµβασης,
σύµφωνα µε το άρθρο IX της σύµβασης˙
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η) «κράτος µέλος προορισµού»: το κράτος
µέλος προορισµού το οποίο αναφέρεται
στο έγγραφο το οποίο χρησιµοποιείται για
την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή ενός
δείγµατος: σε περίπτωση εισαγωγής από
τη θάλασσα, το κράτος µέλος στου οποίου
τη
δικαιοδοσία
εµπίπτει
ο
τόπος
προορισµού ενός δείγµατος˙
θ) «προσφορά προς πώληση»: η
προσφορά προς πώληση και οποιαδήποτε
ενέργεια
που
ευλόγως
µπορεί
να
ερµηνευθεί ως προσφορά προς πώληση,
συµπεριλαµβανοµένης της άµεσης ή
έµµεσης διαφήµισης µε σκοπό την πώληση
και της πρόσκλησης για διαπραγµάτευση
µε σκοπό την πώληση˙
ι) «προσωπικά ή οικιακά αντικείµενα»: τα
νεκρά δείγµατα, τα µέρη δειγµάτων και τα
παράγωγα προϊόντα που ανήκουν σε
ιδιώτη και αποτελούν ή θα αποτελέσουν
µέρος των συνήθων προσωπικών του και
οικιακών του αντικειµένων˙
ια) «τόπος προορισµού»: ο τόπος όπου
προβλέπεται, κατά την εισαγωγή στην
Κοινότητα, ότι θα διατηρηθούν κανονικά
τα δείγµατα 7 για τα ζώντα δείγµατα,
πρόκειται για τον πρώτο τόπο όπου θα
στεγαστούν τα δείγµατα ύστερα από
τυχόν αποµόνωση ή άλλη περίοδο
περιορισµού
για
τη
διενέργεια
υγειονοµικών εξετάσεων και ελέγχων˙
ιβ) «πληθυσµός»: ένα βιολογικώς ή
γεωγραφικώς χωριστό σύνολο ατόµων˙
ιγ) «κυρίως εµπορικοί σκοποί»: οι σκοποί
στους οποίους δεν επικρατεί προφανώς το
µη εµπορικό στοιχείο˙
ιδ) «επανεξαγωγή από την Κοινότητα»: η
εξαγωγή από την Κοινότητα οποιουδήποτε
δείγµατος
το
οποίο
είχε
εισαχθεί
προηγουµένως˙
ιε) «επανεισαγωγή στην Κοινότητα»: η
εισαγωγή οποιουδήποτε δείγµατος το
οποίο
είχε
εξαχθεί
ή
επανεξαχθεί
προηγουµένως˙
ιστ) «πώληση»: κάθε µορφή πώλησης. Για
τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, η
µίσθωση, ο αντιπραγµατισµός ή η
ανταλλαγή εξοµοιώνονται προς την

πώληση˙
οι
ανάλογες
εκφράσεις
ερµηνεύονται κατά την ίδια έννοια˙
ιζ) «επιστηµονική αρχή»: µια επιστηµονική
αρχή που ορίζεται, στην περίπτωση
κράτους µέλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο β),
ή, στην περίπτωση τρίτης χώρας που είναι
συµβαλλόµενο µέρος της σύµβασης,
σύµφωνα µε το άρθρο IX της σύµβασης˙
ιη) «οµάδα επιστηµονικής εξέτασης»: το
συµβουλευτικό
όργανο
το
οποίο
συνιστάται βάσει του άρθρου 17˙
ιθ) «είδος»: είδος, υποείδος ή πληθυσµός
τους˙
κ) «δείγµα»: κάθε ζων ή νεκρό ζώο ή
φυτό των ειδών των παραρτηµάτων Α
έως ∆, ή κάθε µέρος ή προϊόν που
λαµβάνεται από αυτά, είτε είναι
ενσωµατωµένο σε άλλα εµπορεύµατα
είτε όχι καθώς και οποιοδήποτε άλλο
εµπόρευµα
εφόσον
από
τα
δικαιολογητικά, τη συσκευασία ή ένα
σήµα ή ετικέτα ή από οποιαδήποτε άλλη
αιτία προκύπτει ότι πρόκειται για µέρη ή
προϊόντα ζώων ή φυτών των ειδών
αυτών, εκτός εάν τα µέρη ή τα προϊόντα
αυτά εξαιρούνται ρητώς, µε σχετική
ένδειξη στο οικείο παράρτηµα, από την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
κανονισµού ή των διατάξεων που
αφορούν το παράρτηµα στο οποίο είναι
εγγεγραµµένο το συγκεκριµένο είδος.
Ένα δείγµα θεωρείται ότι ανήκει σε είδος
των παραρτηµάτων Α έως ∆ εάν πρόκειται
για ζώο ή φυτό, ή για µέρος ή προϊόν που
λαµβάνεται από αυτά, του οποίου ένας
τουλάχιστον «γονέας» ανήκει σε ένα από
τα εν λόγω είδη. Όταν οι «γονείς» του
ζώου ή του φυτού αυτού ανήκουν σε είδη
διαφορετικών παραρτηµάτων, ή σε είδη
από τα οποία ένα µόνον καλύπτεται,
εφαρµόζονται
οι
διατάξεις
του
περισσότερο περιοριστικού παραρτήµατος.
Ωστόσο, για τα δείγµατα υβριδικών
φυτών, εάν ένας µόνον «γονέας» ανήκει
σε είδος του παραρτήµατος Α, οι διατάξεις
του
περισσότερο
περιοριστικού
παραρτήµατος
εφαρµόζονται
µόνον
εφόσον το οικείο παράρτηµα περιέχει
σχετική ένδειξη˙
κα) «εµπόριο»: η εισαγωγή στην
Κοινότητα,
συµπεριλαµβανοµένης
της
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εισαγωγής από τη θάλασσα, και η εξαγωγή
και η επανεξαγωγή από την Κοινότητα,
καθώς και η χρησιµοποίηση και η
µετακίνηση και η µεταβίβαση εντός της
Κοινότητας, καθώς και εντός κράτους
µέλους, δειγµάτων που καλύπτονται από
τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού˙

1.
Στο
παράρτηµα
περιλαµβάνονται:

α) τα είδη του προσαρτήµατος I της
σύµβασης για τα οποία δεν έχουν
διατυπώσει επιφύλαξη τα κράτη
µέλη˙
β) κάθε είδος:
i) για το οποίο υπάρχει ή µπορεί
να υπάρξει ζήτηση εντός της
Κοινότητας ή στο διεθνές
εµπόριο και το οποίο, είτε
απειλείται µε εξαφάνιση είτε
είναι
τόσο
σπάνιο
ώστε
οποιοδήποτε εµπόριο, έστω και
ασήµαντου όγκου, θα έθετε σε
κίνδυνο την επιβίωση του είδους

κβ)
«διαµετακόµιση»:
η
µεταφορά
δειγµάτων
που
αποστέλλονται
σε
συγκεκριµένο παραλήπτη, µέσω του
εδάφους της Κοινότητας, µεταξύ δύο
σηµείων που βρίσκονται εκτός της
Κοινότητας˙ οι µόνες διακοπές της
µετακίνησης είναι εκείνες που συνδέονται
µε τις διατυπώσεις που απαιτούνται για τη
µορφή αυτή µεταφοράς˙
κγ)
«επεξεργασµένα
δείγµατα
που
αποκτήθηκαν πριν από 50 χρόνια
τουλάχιστον»: τα δείγµατα των οποίων η
φυσική
ακατέργαστη
µορφή
τροποποιήθηκε
σηµαντικά
για
να
µετατραπούν
σε
κοσµήµατα,
διακοσµητικά, καλλιτεχνικά ή χρήσιµα
αντικείµενα, ή σε µουσικά όργανα,
τουλάχιστον 50 χρόνια πριν από την
έναρξη
της ισχύος
του παρόντος
κανονισµού και για τα οποία το
διαχειριστικό όργανο του οικείου κράτους
µέλους βεβαιώνεται ότι έχουν αποκτηθεί
υπό τις συνθήκες αυτές. Τα δείγµατα αυτά
θεωρούνται ως επεξεργασµένα δείγµατα
µόνον εφόσον ανήκουν σε µια από τις
προαναφερόµενες κατηγορίες και µπορούν
να χρησιµοποιηθούν χωρίς περαιτέρω
εργασίες
γλυπτικής,
χειροτεχνίας
ή
µεταποίησης˙
κδ) «επαληθεύσεις της εισαγωγής, της
εξαγωγής, της επανεξαγωγής και της
διαµετακόµισης»:
ο
έλεγχος
των
εγγράφων
και
συγκεκριµένα
των
πιστοποιητικών, αδειών και κοινοποιήσεων
που
προβλέπονται
στον
παρόντα
κανονισµό και -στην περίπτωση που το
προβλέπουν κοινοτικές διατάξεις ή, άλλως,
µε αντιπροσωπευτικό δειγµατοληπτικό
έλεγχο των αποστολών- η εξέταση των
δειγµάτων, ενδεχοµένως συνοδευόµενη
από δειγµατοληψία ενόψει αναλύσεως ή
εµπεριστατωµένου ελέγχου.
Άρθρο 3

Πεδίο εφαρµογής

Α

ή
ii) ανήκει σε γένος του οποίου
τα περισσότερα είδη, ή συνιστά
είδος
του
οποίου
τα
περισσότερα
υποείδη,
εγγράφονται στο παράρτηµα Α
δυνάµει των κριτηρίων του
στοιχείου α) ή του στοιχείου β)
σηµείο i) και του οποίου η
εγγραφή στο παράρτηµα έχει
ουσιαστική σηµασία για την
αποτελεσµατική προστασία των
ταξινοµικών αυτών κατηγοριών.
2.
Στο
παράρτηµα
περιλαµβάνονται:

Β

α) τα είδη του προσαρτήµατος II της
σύµβασης, εκτός από εκείνα που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α
και για τα οποία δεν έχουν
διατυπώσει επιφύλαξη τα κράτη
µέλη˙
β) τα είδη του προσαρτήµατος I της
σύµβασης
για
τα
οποία
έχει
διατυπωθεί επιφύλαξη˙
γ) κάθε άλλο είδος που δεν
περιλαµβάνεται στα προσαρτήµατα I
και II της σύµβασης:
i) το οποίο αποτελεί αντικείµενο
διεθνούς εµπορίου του οποίου ο
όγκος ενδέχεται να θέσει σε
κίνδυνο:
- την επιβίωσή του ή την
επιβίωση
των
πληθυσµών
ορισµένων χωρών ή
- τη διατήρηση του συνολικού
πληθυσµού σε επίπεδο που να
συµβιβάζεται µε το ρόλο του
είδους
αυτού
στα
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οικοσυστήµατα
απαντά

στα

οποία

ή
ii) του οποίου η εγγραφή στο
παράρτηµα,
λόγω
της
οµοιότητάς του µε άλλα είδη
του παραρτήµατος Α ή του
παραρτήµατος
Β,
έχει
ουσιαστική σηµασία για την
αποτελεσµατική διενέργεια των
ελέγχων του εµπορίου των
δειγµάτων των ειδών αυτών˙
δ) είδη για τα οποία έχει βεβαιωθεί
ότι η εισαγωγή ζώντων δειγµάτων
στο
φυσικό
περιβάλλον
της
Κοινότητας συνιστά οικολογική απειλή
για ιθαγενή άγρια είδη πανίδας και
χλωρίδας της Κοινότητας.
3. Στο παράρτηµα Γ περιλαµβάνονται:
α) τα είδη του προσαρτήµατος III της
σύµβασης, εκτός από εκείνα που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α ή
στο παράρτηµα Β και για τα οποία
δεν έχουν διατυπώσει επιφύλαξη τα
κράτη µέλη˙
β) τα είδη του προσαρτήµατος II της
σύµβασης
για
τα
οποία
έχει
διατυπωθεί επιφύλαξη.
4.
Στο
παράρτηµα
περιλαµβάνονται:

∆

α) είδη τα οποία δεν περιλαµβάνονται
στα παραρτήµατα Α έως Γ και των
οποίων
ο
όγκος
κοινοτικών
εισαγωγών
δικαιολογεί
παρακολούθηση˙
β) τα είδη του προσαρτήµατος III της
σύµβασης
για
τα
οποία
έχει
διατυπωθεί επιφύλαξη.
5. Εάν η κατάσταση διατήρησης
ειδών που καλύπτονται από τον
παρόντα κανονισµό επιβάλλει την
εγγραφή τους σε προσάρτηµα της
σύµβασης,
τα
κράτη
µέλη
συµβάλλουν
στις
αναγκαίες
τροποποιήσεις.
Άρθρο 4

Εισαγωγή στην Κοινότητα
1. Η εισαγωγή στην Κοινότητα
δειγµάτων ειδών του παραρτήµατος Α

εξαρτάται από τη διεξαγωγή των
αναγκαίων επαληθεύσεων και από
την προηγούµενη προσκόµιση, στο
µεθοριακό
τελωνείο
εισαγωγής,
άδειας εισαγωγής που εκδίδεται από
διαχειριστικό όργανο του κράτους
µέλους προορισµού.
Αυτή η άδεια εισαγωγής µπορεί να
εκδίδεται µόνον εφόσον λαµβάνονται
υπόψη
οι
περιορισµοί
που
επιβάλλονται βάσει της παραγράφου
6 και εφόσον πληρούνται οι
ακόλουθοι όροι:
α) η αρµόδια επιστηµονική αρχή,
λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη της
οµάδας επιστηµονικής εξέτασης, είναι
της γνώµης ότι η εισαγωγή στην
Κοινότητα:
i) δεν θα έθιγε την κατάσταση
διατήρησης του είδους ή την
έκταση του εδάφους που
καταλαµβάνει ο πληθυσµός του
οικείου είδους˙
ii) πραγµατοποιείται:
- για έναν από τους στόχους που
αναφέρονται στο άρθρο 8
παράγραφος 3 στοιχεία ε), στ)
και ζ)
ή
- για άλλους στόχους που δεν
βλάπτουν την επιβίωση του
συγκεκριµένου είδους˙
β) i) ο αιτών αποδεικνύει ότι τα
δείγµατα αποκτήθηκαν σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία περί προστασίας του οικείου
είδους, γεγονός το οποίο, στην
περίπτωση της εισαγωγής από τρίτες
χώρες
δειγµάτων
είδους
των
προσαρτηµάτων
της
σύµβασης,
προϋποθέτει την προσκόµιση άδειας
εξαγωγής
ή
πιστοποιητικών
επανεξαγωγής ή αντίγραφο αυτών, που
εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
σύµβασης από αρµόδια αρχή της χώρας
εξαγωγής ή επανεξαγωγής˙
ii) ωστόσο, για την έκδοση αδείας
εισαγωγής για τα είδη που εγγράφονται
στο παράρτηµα Α σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1
στοιχείο
α),
δεν
απαιτείται
η
προσκόµιση αυτού του δικαιολογητικού,
αλλά το πρωτότυπο οποιασδήποτε
άδειας εισαγωγής αυτού του τύπου
πρέπει να διατηρείται από τις αρχές
µέχρις ότου ο αιτών προσκοµίσει άδεια
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εξαγωγής
ή
επανεξαγωγής˙

πιστοποιητικό

στοιχεία δεν έχουν µεταβληθεί
ουσιωδώς˙

γ) η αρµόδια επιστηµονική αρχή
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˙

β) ο αιτών αποδεικνύει ότι ο
χώρος
στέγασης
που
προβλέπεται
στον
τόπο
προορισµού ζώντος δείγµατος
είναι κατάλληλα εξοπλισµένος
για κατάλληλη διατήρηση του
δείγµατος
και
παροχή
φροντίδων σε αυτό˙

δ) το διαχειριστικό όργανο βεβαιώνεται
ότι το δείγµα δεν θα χρησιµοποιηθεί για
κυρίως εµπορικούς σκοπούς˙
ε) το διαχειριστικό όργανο βεβαιώνεται,
ύστερα από διαβούλευση µε την
αρµόδια επιστηµονική αρχή, ότι κανένας
άλλος παράγοντας που συνδέεται µε τη
διατήρηση του είδους δεν αντιτίθεται
στην έκδοση της άδειας εισαγωγής και
στ) σε περίπτωση εισαγωγής από τη
θάλασσα, το διαχειριστικό όργανο
βεβαιώνεται ότι όλα τα ζώντα δείγµατα
θα προετοιµαστούν και θα αποσταλούν
κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν οι
τραυµατισµοί, οι ασθένειες ή η κακή
µεταχείριση.
2. Η εισαγωγή στην Κοινότητα
δειγµάτων ειδών του παραρτήµατος Β
εξαρτάται από τη διεξαγωγή των
αναγκαίων επαληθεύσεων και από την
προηγούµενη
προσκόµιση
στο
µεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, άδειας
εισαγωγής
που
εκδίδεται
από
διαχειριστικό όργανο του κράτους
µέλους προορισµού.
Αυτή η άδεια εισαγωγής µπορεί να
εκδίδεται µόνον µε τους περιορισµούς
της παραγράφου 6 και εφόσον:
α) η αρµόδια επιστηµονική αρχή,
αφού εξετάσει τα διαθέσιµα
δεδοµένα
και
λαµβάνοντας
υπόψη οποιαδήποτε γνώµη της
οµάδας επιστηµονικής εξέτασης,
είναι της γνώµης ότι η εισαγωγή
στην Κοινότητα 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.
Η
γνώµη
αυτή
εξακολουθεί να ισχύει για
µεταγενέστερες
εισαγωγές
εφόσον τα προαναφερόµενα

γ) πληρούνται οι όροι της
παραγράφου 1 στοιχείο β)
σηµείο i), και στοιχεία ε) και στ).
3. Η εισαγωγή στην Κοινότητα
δειγµάτων ειδών του παραρτήµατος Γ
εξαρτάται από την διεξαγωγή των
αναγκαίων επαληθεύσεων και από την
προηγούµενη
προσκόµιση,
στο
µεθοριακό
τελωνείο
εισαγωγής,
κοινοποίησης εισαγωγής και:
α) σε περίπτωση εξαγωγής από
χώρα που αναφέρεται σε σχέση
µε το εν λόγω είδος στο
παράρτηµα
Γ,
ο
αιτών
αποδεικνύει, µε άδεια εξαγωγής
που εκδίδεται σύµφωνα µε τη
σύµβαση από αρµόδια αρχή της
χώρας αυτής, ότι τα δείγµατα
αποκτήθηκαν σύµφωνα µε την
εθνική
νοµοθεσία
περί
διατηρήσεως του οικείου είδους
ή
β) σε περίπτωση εξαγωγής από
χώρα που δεν αναφέρεται σε
σχέση µε το εν λόγω είδος στο
παράρτηµα Γ ή επανεξαγωγής
από οποιαδήποτε χώρα, ο αιτών
προσκοµίζει άδεια εξαγωγής,
πιστοποιητικό επανεξαγωγής ή
πιστοποιητικό καταγωγής που
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της σύµβασης, από
αρµόδια
αρχή
της
χώρας
εξαγωγής ή επανεξαγωγής.
4. Η εισαγωγή στην Κοινότητα
δειγµάτων ειδών του παραρτήµατος ∆
εξαρτάται από τη διεξαγωγή των
αναγκαίων επαληθεύσεων και από την
προηγούµενη
προσκόµιση,
στο
µεθοριακό
τελωνείο
εισαγωγής,
κοινοποίησης εισαγωγής.
5. Οι όροι έκδοσης της άδειας εισαγωγής
που αναφέρεται στην παράγραφο 1
στοιχεία α) και δ) και στην παράγραφο 2
στοιχεία α), β) και γ) δεν ισχύουν για τα
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δείγµατα για τα
αποδεικνύει,
µε
δικαιολογητικά:

οποία
τα

ο

αιτών
σχετικά

α) ότι είχαν προηγουµένως
εισαχθεί ή αποκτηθεί νοµίµως
στην
Κοινότητα
και
ότι
επανεισάγονται, τροποποιηµένα
ή όχι, στην Κοινότητα ή
β)
ότι
πρόκειται
για
επεξεργασµένα δείγµατα που
είχαν αποκτηθεί πριν από 50
τουλάχιστον χρόνια.
6. Κατόπιν διαβουλεύσεως µε τις οικείες
χώρες καταγωγής, σύµφωνα µε την
κανονιστική διαδικασία στην οποία
παραπέµπει το άρθρο 18 παράγραφος 2
και λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη της
οµάδας επιστηµονικής εξέτασης, η
Επιτροπή
µπορεί
να
επιβάλλει
περιορισµούς, είτε γενικούς είτε όσον
αφορά ορισµένες χώρες καταγωγής,
στην εισαγωγή στην Κοινότητα:
α)
δειγµάτων
ειδών
του
παραρτήµατος Α, βάσει των
όρων
της
παραγράφου
1
στοιχείο α) σηµείο i) ή στοιχείο
ε)˙
β)
δειγµάτων
ειδών
του
παραρτήµατος Β, βάσει των
όρων
της
παραγράφου
1
στοιχείο ε) ή της παραγράφου 2
στοιχείο α) και
γ) ζώντων δειγµάτων ειδών του
παραρτήµατος Β τα οποία
παρουσιάζουν 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 ή
δ) ζώντων δειγµάτων ειδών για
τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι η
εισαγωγή τους στο φυσικό
περιβάλλον
της
Κοινότητας
συνιστά οικολογική απειλή για
ιθαγενή άγρια είδη πανίδας και
χλωρίδας της Κοινότητας.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει, ανά τρίµηνο,
στην
Επίσηµη
Εφηµερίδα
των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τον κατάλογο
αυτών των ενδεχόµενων περιορισµών.
7. Όταν κατά την εισαγωγή στην
Κοινότητα
προκύπτουν
ειδικές

περιπτώσεις
µεταφόρτωσης
διά
θαλάσσης,
αεροµεταφοράς
ή
σιδηροδροµικής µεταφοράς, η Επιτροπή
εγκρίνει παρεκκλίσεις από την απαίτηση
διεξαγωγής της επαλήθευσης και της
προσκόµισης των εγγράφων εισαγωγής
στο µεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, που
προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως
4, ώστε η εν λόγω επαλήθευση και
προσκόµιση
των
εγγράφων
να
διεξάγονται σε άλλο τελωνείο οριζόµενο
σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος
1.
Τα µέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως
αντικείµενο
την
τροποποίηση
µη
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος
κανονισµού, µε τη συµπλήρωσή του,
θεσπίζονται
σύµφωνα
µε
την
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην
οποία παραπέµπει το άρθρο 18
παράγραφος 3.
Άρθρο 5

Εξαγωγή ή επανεξαγωγή από
την Κοινότητα
1. Η εξαγωγή ή η επανεξαγωγή από την
Κοινότητα
δειγµάτων
ειδών
του
παραρτήµατος Α εξαρτώνται από τη
διεξαγωγή
των
αναγκαίων
επαληθεύσεων
και
από
την
προηγούµενη προσκόµιση, στο τελωνείο
όπου διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις
εξαγωγής,
άδειας
εξαγωγής
ή
πιστοποιητικού
επανεξαγωγής
που
εκδίδεται από διαχειριστικό όργανο του
κράτους µέλους στο οποίο βρίσκονται
τα δείγµατα.
2. Η άδεια εξαγωγής για δείγµατα των
ειδών που αναφέρονται στο παράρτηµα
Α µπορεί να εκδίδεται µόνον εφόσον
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) η αρµόδια επιστηµονική αρχή
έχει αποφανθεί 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˙
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β) ο αιτών αποδεικνύει ότι τα
δείγµατα
έχουν
αποκτηθεί
σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία περί προστασίας του
εν λόγω είδους˙ όταν η αίτηση
υποβάλλεται σε κράτος µέλος
που δεν είναι το κράτος
καταγωγής, το γεγονός αυτό
µπορεί να αποδεικνύεται µε
πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι
το δείγµα έχει αφαιρεθεί από το
φυσικό
του
περιβάλλον
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που
ισχύει στο έδαφος του˙
γ) το διαχειριστικό
βεβαιώνεται ότι:

όργανο

i) όλα τα ζώντα δείγµατα
θα προετοιµαστούν για
τη µεταφορά και θα
αποσταλούν κατά τρόπο
ώστε να µειωθεί ο
κίνδυνος τραυµατισµού,
ασθένειας
ή
κακής
µεταχείρισης και
ii) - τα δείγµατα ειδών
που δεν περιέχονται στο
παράρτηµα
I
της
σύµβασης
δεν
θα
χρησιµοποιηθούν
για
κυρίως
εµπορικούς
σκοπούς ή
σε
περίπτωση
εξαγωγής
δειγµάτων
ειδών, που αναφέρονται
στο
άρθρο
3
παράγραφος 1 στοιχείο
α)
του
παρόντος
κανονισµού, σε κράτος
που είναι συµβαλλόµενο
µέρος της σύµβασης,
έχει
εκδοθεί
άδεια
εισαγωγής
και
δ) το διαχειριστικό όργανο του
κράτους µέλους βεβαιώνεται,
ύστερα από διαβούλευση µε την
αρµόδια επιστηµονική αρχή, ότι
κανένας
παράγοντας
που
συνδέεται µε τη διατήρηση του
είδους δεν αντιτίθεται στην
έκδοση της άδειας εξαγωγής.
3. Το πιστοποιητικό επανεξαγωγής
εκδίδεται µόνον όταν πληρούνται οι
όροι που αναφέρονται στην παράγραφο
2 στοιχεία γ) και δ) και ο αιτών

αποδεικνύει,
µε
τα
σχετικά
δικαιολογητικά, ότι τα δείγµατα:
α)
έχουν
εισαχθεί
στην
Κοινότητα σύµφωνα µε τις
διατάξεις
του
παρόντος
κανονισµού ή
β) εάν έχουν εισαχθεί στην
Κοινότητα πριν την έναρξη
ισχύος
του
παρόντος
κανονισµού,
έχουν
εισαχθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82
ή
γ) εάν έχουν εισαχθεί στην
Κοινότητα πριν από το 1984,
έχουν διατεθεί στη διεθνή αγορά
σύµφωνα µε τις διατάξεις της
σύµβασης ή
δ) έχουν εισαχθεί νοµίµως στο
έδαφος κράτους µέλους πριν
αρχίσουν να εφαρµόζονται, στα
εν λόγω δείγµατα ή στο οικείο
κράτος µέλος, οι διατάξεις των
κανονισµών που αναφέρονται
στα στοιχεία α) και β) ή της
σύµβασης.
4. Η εξαγωγή και η επανεξαγωγή από
την Κοινότητα δειγµάτων ειδών των
παραρτηµάτων Β και Γ εξαρτώνται από
τη
διεξαγωγή
των
αναγκαίων
επαληθεύσεων και την προηγούµενη
προσκόµιση
στο
τελωνείο
όπου
διεκπεραιώνονται
οι
διατυπώσεις
εξαγωγής,
άδειας
εξαγωγής
ή
πιστοποιητικού
επανεξαγωγής
που
εκδίδεται από διαχειριστικό όργανο του
κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου
βρίσκονται τα δείγµατα.
Η άδεια εξαγωγής µπορεί να εκδίδεται
µόνον εφόσον πληρούνται οι όροι της
παραγράφου 2 στοιχεία α), β), γ)
σηµείο i) και στοιχείο δ).
Το πιστοποιητικό επανεξαγωγής µπορεί
να εκδίδεται µόνον εφόσον πληρούνται
οι όροι της παραγράφου 2 στοιχείο γ)
σηµείο i) και στοιχείο δ) και της
παραγράφου 3 στοιχεία α) έως δ).
5. Όταν µια αίτηση πιστοποιητικού
επανεξαγωγής αφορά δείγµατα που
εισήχθησαν στην Κοινότητα βάσει
άδειας εισαγωγής που εκδόθηκε από
άλλο κράτος µέλος, το διαχειριστικό
όργανο πρέπει προηγουµένως να
διαβουλεύεται µε το διαχειριστικό
όργανο που εξέδωσε την άδεια
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εισαγωγής. Οι διαδικασίες διαβούλευσης
και οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται
διαβούλευση θεσπίζονται από την
Επιτροπή. Τα µέτρα αυτά, τα οποία
έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση
µη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος
κανονισµού, µε τη συµπλήρωσή του,
θεσπίζονται
σύµφωνα
µε
την
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην
οποία παραπέµπει το άρθρο 18
παράγραφος 3.
6. Οι όροι έκδοσης µιας άδειας εξαγωγής
ή ενός πιστοποιητικού επανεξαγωγής, οι
οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 2
στοιχείο α) και στοιχείο γ) σηµείο ii) δεν
ισχύουν:
i) για τα επεξεργασµένα δείγµατα που
είχαν αποκτηθεί νοµίµως πριν από 50
χρόνια τουλάχιστον ή
ii) για τα νεκρά δείγµατα, τα µέρη και
προϊόντα που λαµβάνονται από τα
δείγµατα αυτά και για τα οποία ο
αιτών µπορεί να αποδείξει, µε τα
σχετικά δικαιολογητικά, ότι είχαν
αποκτηθεί νοµίµως πριν αρχίσουν να
εφαρµόζονται σε αυτά οι διατάξεις
του παρόντος κανονισµού ή του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 ή
της σύµβασης.
7. α) Η αρµόδια επιστηµονική αρχή κάθε
κράτους µέλους παρακολουθεί την
έκδοση, από το εν λόγω κράτος µέλος,
αδειών εξαγωγής για τα δείγµατα ειδών
του παραρτήµατος Β, καθώς και τις
πραγµατικές εξαγωγές των ειδών
αυτών. Όταν µια επιστηµονική αρχή
κρίνει ότι η εξαγωγή δειγµάτων ενός
από τα είδη αυτά πρέπει να περιοριστεί
για να διατηρηθεί το είδος αυτό, σε όλη
την έκταση κατανοµής του, σε επίπεδο
που να συµβιβάζεται µε το ρόλο του
στα οικοσυστήµατα στα οποία απαντά,
και σαφώς ανώτερο από εκείνο το οποίο
θα επέβαλε την εγγραφή του είδους
αυτού στο παράρτηµα Α σύµφωνα µε το
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή
στοιχείο β) σηµείο i) ενηµερώνει
γραπτώς το αρµόδιο διαχειριστικό
όργανο για τα κατάλληλα µέτρα που
πρέπει να ληφθούν για να περιοριστεί η
έκδοση αδειών εξαγωγής δειγµάτων του
εν λόγω είδους˙
β) όταν ένα διαχειριστικό όργανο
ενηµερωθεί
για
τα
µέτρα
που
αναφέρονται στο στοιχείο α), τα
κοινοποιεί,
συνοδευόµενα
από

παρατηρήσεις, στην Επιτροπή η οποία
συνιστά ενδεχοµένως την επιβολή
περιορισµών
στην
εξαγωγή
των
συγκεκριµένων
ειδών
µε
την
κανονιστική διαδικασία στην οποία
παραπέµπει το άρθρο 18 παράγραφος 2.
Άρθρο 6

Απόρριψη αιτήσεων αδειών
και πιστοποιητικών που
αναφέρονται στα άρθρα 4, 5
και 10
1. Όταν ένα κράτος µέλος απορρίπτει
µια αίτηση άδειας ή πιστοποιητικού και
πρόκειται για σηµαντική περίπτωση
ενόψει των στόχων του παρόντος
κανονισµού, ενηµερώνει αµέσως την
Επιτροπή διευκρινίζοντας τους λόγους
της απόρριψης.
2. Η Επιτροπή κοινοποιεί στα άλλα
κράτη µέλη τα στοιχεία που λαµβάνει
σύµφωνα µε την παράγραφο 1,
προκειµένου να εξασφαλιστεί η ενιαία
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.
3. Όταν µια αίτηση άδειας ή
πιστοποιητικού αφορά δείγµατα για τα
οποία είχε απορριφθεί προηγούµενη
αίτηση, ο αιτών πρέπει να ενηµερώνει
την αρµόδια αρχή, στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση, για την
προγενέστερη απόρριψη.
4. α) Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν την
ισχύ των απορρίψεων αιτήσεων από τις
αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών
µελών, εφόσον οι απορρίψεις αυτές
δικαιολογούνται από τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού˙
β) ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν
εφαρµόζεται όταν οι περιστάσεις έχουν
µεταβληθεί σηµαντικά ή όταν µια αίτηση
στηρίζεται σε νέα έγγραφα. Στις
περιπτώσεις αυτές, εάν ένα διαχειριστικό
όργανο εκδώσει άδεια ή πιστοποιητικό,
ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή
αναφέροντας
τους
λόγους
της
απόφασής του.
Άρθρο 7

Παρεκκλίσεις
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1. ∆είγµατα γεννηµένα και εκτρεφόµενα
εν αιχµαλωσία ή αναπαραγόµενα
τεχνητώς
α) Με την εξαίρεση της εφαρµογής του
άρθρου 8, στα δείγµατα ειδών του
παραρτήµατος Α τα οποία έχουν
γεννηθεί και εκτραφεί εν αιχµαλωσία ή
έχουν
αναπαραχθεί
τεχνητώς
εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν
για
τα
δείγµατα
ειδών
του
παραρτήµατος Β˙
β) για τα τεχνητώς αναπαραγόµενα
φυτά
είναι
δυνατόν
να
γίνεται
παρέκκλιση από τις διατάξεις των
άρθρων 4 και 5 υπό ορισµένους ειδικούς
όρους οι οποίοι καθορίζονται από την
Επιτροπή και οι οποίοι αφορούν:
i) τη χρήση φυτοϋγειονοµικών
πιστοποιητικών˙
ii) το εµπόριο που διενεργείται
από
καταχωρηµένους
εµπορικούς πράκτορες και από
τα επιστηµονικά ιδρύµατα που
αναφέρονται στην παράγραφο 4
του παρόντος άρθρου και
iii)
το
εµπόριο
δειγµάτων.

υβριδικών

γ) τα κριτήρια, βάσει των οποίων
καθορίζεται εάν ένα δείγµα έχει γεννηθεί
και εκτραφεί εν αιχµαλωσία ή έχει
αναπαραχθεί τεχνητώς και εάν αυτό
έγινε για εµπορικό σκοπό, καθώς και οι
ειδικοί όροι που αναφέρονται στο
στοιχείο β), καθορίζονται από την
Επιτροπή. Τα µέτρα αυτά, τα οποία
έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση
µη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος
κανονισµού µε τη συµπλήρωσή του,
θεσπίζονται
σύµφωνα
µε
την
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην
οποία παραπέµπει το άρθρο 18
παράγραφος 3.
2. ∆ιαµετακόµιση
α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4, όταν
ένα δείγµα διαµετακοµίζεται µέσω της
Κοινότητας, δεν είναι υποχρεωτικό να
επαληθεύονται και να προσκοµίζονται
στο µεθοριακό τελωνείο εισαγωγής οι
οριζόµενες άδειες, πιστοποιητικά και
κοινοποιήσεις˙
β) για τα είδη που εγγράφονται στα
παραρτήµατα σύµφωνα µε το άρθρο 3
παράγραφος 1 και παράγραφος 2

στοιχεία α) και β), η παρέκκλιση του
στοιχείου α) ισχύει µόνον εάν οι
αρµόδιες αρχές της τρίτης χώρας
εξαγωγής ή επανεξαγωγής έχουν
εκδώσει έγκυρο έγγραφο εξαγωγής ή
επανεξαγωγής
σύµφωνα
µε
τη
σύµβαση, το οποίο αντιστοιχεί στα
δείγµατα που συνοδεύει και το οποίο
αναφέρει τον προορισµό του δείγµατος˙
γ) εάν το έγγραφο που αναφέρεται στο
στοιχείο β) δεν έχει εκδοθεί πριν από
την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή, το
δείγµα πρέπει να κατάσχεται και µπορεί,
ενδεχοµένως, να δηµεύεται, εκτός εάν
το έγγραφο υποβληθεί εκ των υστέρων
σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζει
η Επιτροπή. Τα µέτρα αυτά, τα οποία
έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση
µη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος
κανονισµού µε τη συµπλήρωσή του,
θεσπίζονται
σύµφωνα
µε
την
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην
οποία παραπέµπει το άρθρο 18
παράγραφος 3.
3. Προσωπικά και οικιακά είδη
Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5,
οι διατάξεις των εν λόγω άρθρων δεν
εφαρµόζονται στα νεκρά δείγµατα ή στα
µέρη και προϊόντα που λαµβάνονται από
δείγµατα ειδών των παραρτηµάτων Α
έως ∆, όταν πρόκειται για προσωπικά ή
οικιακά αντικείµενα που εισάγονται στην
Κοινότητα ή εξάγονται ή επανεξάγονται
από την Κοινότητα σύµφωνα µε τις
διατάξεις που θεσπίζει η Επιτροπή. Τα
µέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως
αντικείµενο
την
τροποποίηση
µη
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος
κανονισµού µε τη συµπλήρωσή του,
θεσπίζονται
σύµφωνα
µε
την
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην
οποία παραπέµπει το άρθρο 18
παράγραφος 3.
4. Επιστηµονικά ιδρύµατα
Η προσκόµιση των εγγράφων που
αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, 8 και 9
δεν είναι υποχρεωτική όταν πρόκειται
για µη εµπορικά δάνεια, δωρεές ή
ανταλλαγές, µεταξύ επιστηµόνων και
επιστηµονικών
ιδρυµάτων
αναγνωρισµένων από τα διαχειριστικά
όργανα των κρατών στα οποία
βρίσκονται, δειγµάτων φυτολογίων και
άλλων διατηρηµένων, αποξηραµένων ή
έγκλειστων µουσειακών δειγµάτων, και
ζώντων φυτών τα οποία φέρουν ετικέτα
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της οποίας το υπόδειγµα έχει καθορισθεί
µε την κανονιστική διαδικασία στην
οποία παραπέµπει το άρθρο 18
παράγραφος 2 ή παρόµοια ετικέτα που
έχει εκδοθεί ή εγκριθεί από διαχειριστικό
όργανο τρίτης χώρας.
Άρθρο 8

∆ιατάξεις περί ελέγχου των
εµπορικών δραστηριοτήτων
1. Η αγορά, η προσφορά προς αγορά, η
απόκτηση για εµπορικούς σκοπούς, η
έκθεση για εµπορικούς σκοπούς, η
χρησιµοποίηση για κερδοσκοπικό σκοπό
και η πώληση, η κατοχή µε σκοπό την
πώληση, η προσφορά προς πώληση ή η
µεταφορά προς πώληση δειγµάτων
ειδών
του
παραρτήµατος
Α
απαγορεύονται.
2. Τα κράτη µέλη δύνανται να
απαγορεύουν την κατοχή δειγµάτων, και
συγκεκριµένα
ζώντων
ζώων
που
ανήκουν σε είδη του παραρτήµατος Α.
3. Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις άλλης
κοινοτικής νοµοθεσίας για τη διατήρηση
της άγριας πανίδας και χλωρίδας, είναι
δυνατές
παρεκκλίσεις
από
τις
απαγορεύσεις της παραγράφου 1 υπό
την προϋπόθεση ότι το διαχειριστικό
όργανο του κράτους µέλους στο οποίο
βρίσκονται τα δείγµατα χορηγεί σχετικό
πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται κατά
περίπτωση όταν τα δείγµατα:
α) αποκτήθηκαν, ή εισήχθησαν,
στην Κοινότητα, πριν την
έναρξη
ισχύος,
για
τα
συγκεκριµένα δείγµατα, των
διατάξεων που αφορούν τα είδη
του προσαρτήµατος I της
σύµβασης, του παραρτήµατος Γ
1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
3626/82 ή του παραρτήµατος Α
ή
β) είναι επεξεργασµένα δείγµατα
που έχουν αποκτηθεί πριν από
50 έτη τουλάχιστον ή
γ) εισήχθησαν στην Κοινότητα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος
κανονισµού
και
προορίζονται
να
χρησιµοποιηθούν για σκοπούς

που δεν βλάπτουν την επιβίωση
του συγκεκριµένου είδους ή
δ) είναι δείγµατα ζωικού είδους
που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν
εν αιχµαλωσία ή δείγµατα
φυτικού είδους που έχουν
αναπαραχθεί τεχνητώς, ή µέρος
ή προϊόν που έχει ληφθεί από
αυτά τα δείγµατα ή
ε) είναι αναγκαία, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, για την πρόοδο της
επιστήµης ή για βασικούς
βιοϊατρικούς
σκοπούς,
τηρουµένων των διατάξεων της
οδηγίας
86/609/ΕΟΚ
του
Συµβουλίου,
της
24ης
Νοεµβρίου
1986,
για
την
προσέγγιση των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών µελών
σχετικά µε την προστασία των
ζώων που χρησιµοποιούνται για
πειραµατικούς
και
άλλους
επιστηµονικούς σκοπούς (6),
όταν το εν λόγω είδος είναι το
µόνο που ανταποκρίνεται στους
επιδιωκόµενους στόχους και δεν
υπάρχουν δείγµατα αυτού του
είδους που έχουν γεννηθεί και
µεγαλώσει εν αιχµαλωσία ή
στ) προορίζονται για εκτροφή ή
αναπαραγωγή
και
θα
συµβάλουν, µε τον τρόπο αυτό,
στη διατήρηση των οικείων
ειδών ή
ζ) προορίζονται για ερευνητικές
ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες
που αποσκοπούν στη διαφύλαξη
ή τη διατήρηση του είδους ή
η) προέρχονται από κράτος
µέλος και έχουν αφαιρεθεί από
το φυσικό τους περιβάλλον
σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία στο εν λόγω κράτος
µέλος.
4. Η Επιτροπή µπορεί να καθορίζει
γενικές
παρεκκλίσεις
από
τις
απαγορεύσεις της παραγράφου 1, βάσει
των όρων που αναφέρονται στην
παράγραφο 3, καθώς και γενικές
παρεκκλίσεις
για
τα
είδη
που
αναγράφονται
στο
παράρτηµα
Α
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3
παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο ii). Οι
τυχόν παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να
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είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις άλλης
κοινοτικής νοµοθεσίας για τη διατήρηση
της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Τα
µέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως
αντικείµενο
την
τροποποίηση
µη
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος
κανονισµού, µε τη συµπλήρωσή του,
θεσπίζονται
σύµφωνα
µε
την
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην
οποία παραπέµπει το άρθρο 18
παράγραφος 3.
5. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1
ισχύουν και για τα δείγµατα ειδών του
παραρτήµατος Β, εκτός εάν η αρµόδια
αρχή του οικείου κράτους µέλους
βεβαιώνεται ότι τα δείγµατα αυτά
αποκτήθηκαν και, εάν δεν προέρχονται
από την Κοινότητα, εισήχθησαν σε
αυτήν σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία περί διατηρήσεως της άγριας
πανίδας και χλωρίδας.
6. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών
µπορούν να πωλούν τα δείγµατα ειδών
των παραρτηµάτων Β έως ∆ τα οποία
έχουν δηµεύσει βάσει του παρόντος
κανονισµού, εφόσον κατ' αυτόν τον
τρόπο
τα
δείγµατα
αυτά
δεν
αποδίδονται απευθείας στο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο από το οποίο
κατασχέθηκαν ή το οποίο συµµετείχε
στην παράβαση. Στη συνέχεια, τα
δείγµατα
αυτά
µπορούν
να
χρησιµοποιούνται
για
οποιοδήποτε
σκοπό ως εάν είχαν αποκτηθεί νοµίµως.
Άρθρο 9

∆ιακίνηση ζώντων δειγµάτων
1. Η διακίνηση στην Κοινότητα ζώντος
δείγµατος ενός από τα είδη που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α,
εκτός του χώρου που αναφέρεται στην
άδεια εισαγωγής ή σε κάθε άλλο
πιστοποιητικό που εκδίδεται σύµφωνα
µε τον παρόντα κανονισµό, θα απαιτεί
την
προηγούµενη
έγκριση
ενός
διαχειριστικού οργάνου του κράτους
µέλους στο οποίο βρίσκεται το σχετικό
δείγµα.
Στις
λοιπές
περιπτώσεις
διακίνησης, ο υπεύθυνος της διακίνησης
του δείγµατος θα πρέπει ενδεχοµένως
να µπορεί να αποδείξει τη νόµιµη
προέλευση του δείγµατος.

2. Η έγκριση αυτή:
α) χορηγείται µόνο αν η αρµόδια
επιστηµονική αρχή του κράτους
µέλους, ή, όταν η διακίνηση
γίνεται προς ένα άλλο κράτος
µέλος, η αρµόδια επιστηµονική
αρχή αυτού του άλλου κράτους
µέλους, έχει βεβαιωθεί ότι ο
τόπος
στέγασης
που
προβλέπεται
στον
τόπο
προορισµού ζώντος δείγµατος
είναι κατάλληλα εξοπλισµένος
για τη διατήρηση του δείγµατος
αυτού και για την παροχή
φροντίδων σε αυτό˙
β) πρέπει να επιβεβαιώνεται µε
την έκδοση πιστοποιητικού και
γ)
κοινοποιείται,
κατά
περίπτωση,
αµέσως
σε
διαχειριστικό
όργανο
του
κράτους µέλους προς το οποίο
πρέπει να αποσταλεί το δείγµα.
3. Ωστόσο, δεν απαιτείται έγκριση εάν
ένα ζων ζώο πρέπει να διακινηθεί για
λόγους
επείγουσας
κτηνιατρικής
θεραπείας και επιστρέψει κατευθείαν
στον εγκεκριµένο τόπο φύλαξής του.
4. Κατά τη διακίνηση, εντός της
Κοινότητας, ζώντος δείγµατος ενός από
τα είδη που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Β, ο κάτοχος του δείγµατος
µπορεί να το παραχωρήσει εάν ο
προβλεπόµενος
αποδέκτης
έχει
ενηµερωθεί σωστά σχετικά µε τις
εγκαταστάσεις στέγασης, τον εξοπλισµό
και τις πρακτικές που απαιτούνται ώστε
να εξασφαλίζεται η φροντίδα του
δείγµατος.
5. Όταν ζώντα δείγµατα µεταφέρονται
προς την, έξω από την ή µέσα στην
Κοινότητα ή φυλάσσονται επί περίοδο
διαµετακόµισης ή µετεπιβίβασης, τα
δείγµατα
αυτά
πρέπει
να
προετοιµάζονται, να διακινούνται και να
τυγχάνουν φροντίδων κατά τρόπο ώστε
να ελαχιστοποιούνται
οι κίνδυνοι
τραυµατισµού, ασθενείας και κακής
µεταχείρισης και, όταν πρόκειται για
ζώα, σύµφωνα µε την κοινοτική
νοµοθεσία για την προστασία των ζώων
κατά τη µεταφορά.
6. Η Επιτροπή µπορεί να επιβάλει
περιορισµούς στην κατοχή ή τη
διακίνηση ζώντων δειγµάτων των ειδών
των οποίων η εισαγωγή στην Κοινότητα

12

υπόκειται σε ορισµένους περιορισµούς
δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 6.
Τα µέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως
αντικείµενο
την
τροποποίηση
µη
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος
κανονισµού µε τη συµπλήρωσή του,
θεσπίζονται
σύµφωνα
µε
την
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην
οποία παραπέµπει το άρθρο 18
παράγραφος 3.
Άρθρο 10

Εκδιδόµενα πιστοποιητικά
Κατά την παραλαβή αίτησης του
ενδιαφεροµένου, η οποία συνοδεύεται
από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
έγγραφα, και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις οι σχετικές µε την έκδοσή
τους, το διαχειριστικό όργανο ενός
κράτους µέλους µπορεί να εκδώσει ένα
πιστοποιητικό για τους σκοπούς που
αναφέρονται 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).
Άρθρο 11

Ισχύς και ειδικοί όροι για τις
άδειες και τα πιστοποιητικά
1. Με την επιφύλαξη της ευχέρειας των
κρατών µελών να λαµβάνουν ή να
διατηρούν αυστηρότερα µέτρα, οι
άδειες και τα πιστοποιητικά που
εκδίδονται από τις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών δυνάµει του παρόντος
κανονισµού ισχύουν σε ολόκληρη την
Κοινότητα.
2.
α)Ωστόσο,
κάθε
άδεια
ή
πιστοποιητικό, καθώς και κάθε άδεια ή
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει ενός
τέτοιου εγγράφου, θεωρείται άκυρο εάν
µια αρµόδια αρχή ή η Επιτροπή, σε
διαβούλευση µε την αρµόδια αρχή που
χορήγησε την άδεια ή το πιστοποιητικό,
αποδείξει ότι αυτό εκδόθηκε κατόπιν
εσφαλµένης κρίσεως ότι επληρούντο οι
προϋποθέσεις έκδοσής του˙
β) τα δείγµατα που βρίσκονται στο
έδαφος κράτους µέλους και καλύπτονται

από τέτοια έγγραφα κατάσχονται από
τις αρµόδιες αρχές του οικείου κράτους
µέλους και είναι δυνατόν να δηµευθούν.
3. Κάθε άδεια ή πιστοποιητικό που
εκδίδεται από µια αρχή δυνάµει του
παρόντος
κανονισµού
µπορεί
να
συνοδεύεται από προϋποθέσεις και
απαιτήσεις που επιβάλλει η εν λόγω
αρχή προκειµένου να εξασφαλισθεί η
τήρηση των σχετικών διατάξεων. Όταν
οι εν λόγω προϋποθέσεις ή απαιτήσεις
χρειάζεται να ενσωµατωθούν στο
υπόδειγµα
των
αδειών
ή
πιστοποιητικών,
τα
κράτη
µέλη
ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά.
4. Κάθε άδεια εισαγωγής που εκδίδεται
βάσει αντιγράφου της αντίστοιχης
άδειας εξαγωγής ή του αντίστοιχου
πιστοποιητικού επανεξαγωγής ισχύει για
την εισαγωγή των δειγµάτων στην
Κοινότητα µόνο όταν συνοδεύεται από
το πρωτότυπο της έγκυρης άδειας
εξαγωγής ή του έγκυρου πιστοποιητικού
επανεξαγωγής.
5, Η Επιτροπή καθορίζει τις προθεσµίες
που πρέπει να τηρούνται για την έκδοση
των αδειών και πιστοποιητικών. Τα
µέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως
αντικείµενο
την
τροποποίηση
µη
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος
κανονισµού µε τη συµπλήρωσή του,
θεσπίζονται
σύµφωνα
µε
την
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην
οποία παραπέµπει το άρθρο 18
παράγραφος 3.
Άρθρο 12

Σηµεία εισαγωγής και
εξαγωγής
1. Τα κράτη µέλη ορίζουν τα τελωνεία
στα οποία γίνονται οι επαληθεύσεις και
διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις για την
εισαγωγή στην Κοινότητα και για την
εξαγωγή
από
την
Κοινότητα,
προκειµένου να δοθεί τελωνειακός
προορισµός κατά την έννοια του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92
δειγµάτων των ειδών που καλύπτονται
από
τον
παρόντα
κανονισµό,
διευκρινίζοντας τα τελωνεία τα οποία
προορίζονται ειδικά για τα ζώντα
δείγµατα.
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2. Όλα τα τελωνεία που ορίζονται
δυνάµει
της
παραγράφου
1
επανδρώνονται
µε
επαρκές
και
κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό. Τα
κράτη µέλη βεβαιώνονται ότι οι
εγκαταστάσεις
στέγασης
συµµορφούνται προς τις διατάξεις της
σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας όσον
αφορά τη µεταφορά και τη στέγαση
ζώντων ζώων και ότι, εάν χρειάζεται,
λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για τα
ζώντα φυτά.
3. Όλα τα τελωνεία που ορίζονται
δυνάµει
της
παραγράφου
1
κοινοποιούνται στην Επιτροπή η οποία
δηµοσιεύει το σχετικό πίνακα στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
σύµφωνα µε κριτήρια που καθορίζει η
Επιτροπή, ένα διαχειριστικό όργανο
µπορεί να επιτρέψει όπως η εισαγωγή
στην Κοινότητα ή η εξαγωγή ή η
επανεξαγωγή από την Κοινότητα γίνει
σε τελωνείο άλλο από εκείνα που
ορίζονται δυνάµει της παραγράφου 1.
Τα µέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως
αντικείµενο
την
τροποποίηση
µη
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος
κανονισµού µε τη συµπλήρωσή του,
θεσπίζονται
σύµφωνα
µε
την
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην
οποία παραπέµπει το άρθρο 18
παράγραφος 3.
5. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε στα
σηµεία διέλευσης των συνόρων να
ενηµερώνεται το κοινό για τις διατάξεις
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 13

∆ιαχειριστικά όργανα,
επιστηµονικές αρχές και άλλες
αρµόδιες αρχές
∆ιαχειριστικά όργανα, επιστηµονικές
αρχές και άλλες αρµόδιες αρχές
1. α) Κάθε κράτος µέλος ορίζει ένα
διαχειριστικό
όργανο
στο
οποίο
αναθέτει, κυρίως, την εφαρµογή του
παρόντος
κανονισµού
και
την
επικοινωνία µε την Επιτροπή˙
β) κάθε κράτος µέλος µπορεί επίσης να
ορίσει συµπληρωµατικά διαχειριστικά

όργανα και άλλες αρµόδιες αρχές που
αναλαµβάνουν να συµβάλουν στην
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού˙
στην περίπτωση αυτή, το κύριο
διαχειριστικό όργανο πρέπει να παρέχει
στις συµπληρωµατικές αρχές όλες τις
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την
ορθή
εφαρµογή
του
παρόντος
κανονισµού.
2. Κάθε κράτος µέλος ορίζει µία ή
περισσότερες επιστηµονικές αρχές οι
οποίες να διαθέτουν τα δέοντα
προσόντα και των οποίων τα καθήκοντα
πρέπει να διακρίνονται από εκείνα όλων
των
ορισθέντων
διαχειριστικών
οργάνων.
3. α) Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην
Επιτροπή το αργότερο τρεις µήνες πριν
από την ηµεροµηνία εφαρµογής του
παρόντος κανονισµού το ονόµατα και
τις διευθύνσεις των διαχειριστικών
οργάνων, των άλλων αρµόδιων αρχών
που
είναι
εξουσιοδοτηµένες
να
χορηγούν άδειες και πιστοποιητικά και
των επιστηµονικών αρχών˙ η Επιτροπή
δηµοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων εντός προθεσµίας ενός
µηνός˙
β) κάθε διαχειριστικό όργανο στο οποίο
αναφέρεται η παράγραφος 1 στοιχείο α)
οφείλει, εφόσον του το ζητήσει η
Επιτροπή, να κοινοποιεί στην Επιτροπή
εντός προθεσµίας δύο µηνών, τα
ονόµατα και υπόδειγµα υπογραφής των
προσώπων
τα
οποία
είναι
εξουσιοδοτηµένα να υπογράφουν τις
άδειες και τα πιστοποιητικά, καθώς και
δείγµα των διαφόρων σφραγίδων ή
άλλων σηµάτων που χρησιµοποιούνται
για τη θεώρηση της γνησιότητας των
αδειών και των πιστοποιητικών˙
γ) τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην
Επιτροπή
κάθε
µεταβολή
των
πληροφοριών
που
έχουν
ήδη
διαβιβαστεί, εντός προθεσµίας δύο
µηνών από τη στιγµή που ισχύει η
σχετική µεταβολή.
Άρθρο 14

Έλεγχος της τήρησης των
διατάξεων και έρευνες σε
περίπτωση παραβάσεων
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1. α) Οι αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών ελέγχουν την τήρηση των
διατάξεων του παρόντος κανονισµού˙
β) εάν, σε κάποια συγκεκριµένη στιγµή,
οι αρµόδιες αρχές έχουν λόγους να
πιστεύουν ότι οι διατάξεις αυτές δεν
τηρούνται, λαµβάνουν τα αναγκαία
µέτρα για την εξασφάλιση της τήρησης
των εν λόγω διατάξεων ή την κίνηση
δικαστικής διαδικασίας˙
γ) τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την
Επιτροπή και, προκειµένου για είδη
αναγραφόµενα στα προσαρτήµατα της
σύµβασης, τη γραµµατεία της σύµβασης
για κάθε µέτρο που λαµβάνεται από τις
αρµόδιες
αρχές
σχετικά
µε
τις
σηµαντικές παραβάσεις του παρόντος
κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένων των
κατασχέσεων και των δηµεύσεων.
2. Η Επιτροπή θα εφιστά την προσοχή
των αρµόδιων αρχών των κρατών
µελών στα θέµατα για τα οποία θεωρεί
αναγκαία τη διεξαγωγή ερευνών δυνάµει
του παρόντος κανονισµού. Τα κράτη
µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή και,
προκειµένου για είδη αναγραφόµενα
στα προσαρτήµατα της σύµβασης, τη
γραµµατεία της σύµβασης, για την
έκβαση κάθε έρευνας, που επακολουθεί.
3. α) Συγκροτείται εκτελεστική οµάδα
αποτελούµενη από τους αντιπροσώπους
των αρχών κάθε κράτους µέλους που
είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της
εφαρµογής
των
διατάξεων
του
παρόντος
κανονισµού.
Η
οµάδα
προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο της
Επιτροπής˙
β) η εκτελεστική οµάδα εξετάζει τα
τυχόν τεχνικά ζητήµατα τα σχετικά µε
την εκτέλεση του παρόντος κανονισµού
του οποία θέτει ο πρόεδρος, είτε µε δική
του πρωτοβουλία είτε έπειτα από αίτηση
των µελών της οµάδας ή της επιτροπής˙
γ) η Επιτροπή διαβιβάζει τις γνώµες που
διατυπώνονται
στα
πλαίσια
της
εκτελεστικής οµάδας στην επιτροπή.
Άρθρο 15

Κοινοποίηση των
πληροφοριών

1. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή
προβαίνουν σε αµοιβαία κοινοποίηση
των πληροφοριών που είναι αναγκαίες
για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού.
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή
µεριµνούν ώστε να λαµβάνεται κάθε
αναγκαίο
µέτρο
για
την
ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του
κοινού σχετικά µε την εφαρµογή της
σύµβασης και του παρόντος κανονισµού
και των εκτελεστικών µέτρων του
τελευταίου.
2. Η Επιτροπή επικοινωνεί µε τη
γραµµατεία της σύµβασης ώστε να
εξασφαλίζεται
η
αποτελεσµατική
εφαρµογή της σύµβασης στο σύνολο
του εδάφους στο οποίο εφαρµόζεται ο
παρών κανονισµός.
3. Η Επιτροπή κοινοποιεί αµέσως κάθε
γνωµοδότηση της οµάδας επιστηµονικής
εξέτασης στα διαχειριστικά όργανα των
ενδιαφερόµενων κρατών µελών.
4. α) Τα διαχειριστικά όργανα των
κρατών
µελών
κοινοποιούν
στην
Επιτροπή πριν από τις 15 Ιουνίου κάθε
έτους όλες τις πληροφορίες σχετικά µε
το προηγούµενο έτος οι οποίες είναι
αναγκαίες για τη σύνταξη των εκθέσεων
που προβλέπονται στο άρθρο VIII
παράγραφος 7 στοιχείο α) της
σύµβασης, καθώς και τις αντίστοιχες
πληροφορίες σχετικά µε το διεθνές
εµπόριο όλων των δειγµάτων των ειδών
που περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα
Α, Β και Γ, καθώς και σχετικά µε την
εισαγωγή στην Κοινότητα δειγµάτων
ειδών
που
περιλαµβάνονται
στο
παράρτηµα ∆. Οι πληροφορίες που
πρέπει να κοινοποιούνται, καθώς και η
µορφή
της
παρουσίασής
τους,
καθορίζονται
από
την
Επιτροπή
σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία
στην οποία παραπέµπει το άρθρο 18
παράγραφος 2.
β) µε βάση τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο στοιχείο α), η
Επιτροπή δηµοσιεύει κάθε χρόνο, πριν
από τις 31 Οκτωβρίου, στατιστική
έκθεση σχετικά µε την εισαγωγή στην
Κοινότητα και την εξαγωγή και
επανεξαγωγή από την
Κοινότητα
δειγµάτων των ειδών τα οποία καλύπτει
ο παρών κανονισµός και διαβιβάζει στη
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γραµµατεία
της
σύµβασης
τις
πληροφορίες σχετικά µε τα είδη που
καλύπτονται από τη σύµβαση.
γ) µε την επιφύλαξη του άρθρου 20, τα
διαχειριστικά όργανα των κρατών µελών
κοινοποιούν στην Επιτροπή πριν από τις
15 Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους, και για
πρώτη φορά το 1999, όλες τις
πληροφορίες σχετικά µε τα δύο
προηγούµενα έτη οι οποίες είναι
αναγκαίες για τη σύνταξη των εκθέσεων
που προβλέπονται στο άρθρο VIII
παράγραφος 7 στοιχείο β) της
σύµβασης
καθώς
και
αντίστοιχες
πληροφορίες για τις διατάξεις του
παρόντος
κανονισµού
που
δεν
περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής
της σύµβασης. Οι πληροφορίες που
πρέπει να κοινοποιούνται, καθώς και η
µορφή
της
παρουσίασής
τους,
καθορίζονται
από
την
Επιτροπή
σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία
στην οποία παραπέµπει το άρθρο 18
παράγραφος 2.
δ) µε βάση της πληροφορίες που
προβλέπονται στο στοιχείο γ), η
Επιτροπή συντάσσει κάθε δεύτερο
χρόνο πριν από τις 31 Οκτωβρίου, και
για πρώτη φορά το 1999, έκθεση
σχετικά µε την εφαρµογή και την
εκτέλεση του παρόντος κανονισµού.
5. Με σκοπό την προετοιµασία των
τροποποιήσεων των παραρτηµάτων, οι
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών
κοινοποιούν στην Επιτροπή όλες τις
σχετικές πληροφορίες. Η Επιτροπή
καθορίζει τις απαιτούµενες πληροφορίες,
σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία
στην οποία παραπέµπει το άρθρο 18
παράγραφος 2.
6. Με την επιφύλαξη της οδηγίας
90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 7ης
Ιουνίου 1990, σχετικά µε την ελεύθερη
πληροφόρηση
για
θέµατα
περιβάλλοντος (7), η Επιτροπή λαµβάνει
τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία
του εµπιστευτικού χαρακτήρα των
πληροφοριών
που
λαµβάνει
κατ'
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 16

Κυρώσεις

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα
αναγκαία
µέτρα
προκειµένου
να
επιβάλλονται κυρώσεις τουλάχιστον για
τις ακόλουθες παραβάσεις του παρόντος
κανονισµού:
α) εισαγωγή στην Κοινότητα ή
εξαγωγή ή επανεξαγωγή από
την Κοινότητα δειγµάτων χωρίς
την κατάλληλη άδεια ή το
κατάλληλο πιστοποιητικό, ή µε
άδεια ή πιστοποιητικό που είναι
ψευδές, πλαστό, άκυρο ή έχει
τροποποιηθεί χωρίς την έγκριση
της αρχής που το εξέδωσες
β) µη συµµόρφωση
προϋποθέσεις
αναγράφονται σε
πιστοποιητικό που
δυνάµει
του
κανονισµούς

προς τις
που
άδεια ή
εκδίδεται
παρόντος

γ) σύνταξη ψευδούς δήλωσης ή
ηθεληµένη
παροχή
ψευδών
πληροφοριών µε σκοπό την
έκδοση αδείας ή πιστοποιητικούς
δ) χρησιµοποίηση αδείας ή
πιστοποιητικού
που
είναι
ψευδές, πλαστό, άκυρο ή
τροποποιηµένο χωρίς έγκριση,
µε στόχο την έκδοση κοινοτικής
αδείας ή πιστοποιητικού ή για
κάθε άλλο επίσηµο σκοπό
σχετίζοµε µε τον παρόντα
κανονισµοί
ε) απουσία κοινοποίησης ή
σύνταξη ψευδούς κοινοποίησης
εισαγωγής
στ)
µεταφορά
ζώντων
δειγµάτων
χωρίς
επαρκή
προετοιµασία
για
την
ελαχιστοποίηση των κινδύνων
τραυµατισµών,
ασθένειας
ή
κακής µεταχείρισης
ζ) χρησιµοποίηση δειγµάτων
ειδών που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Α για σκοπούς
διαφορετικούς από εκείνους που
περιλαµβάνονται στην έγκριση
που δόθηκε κατά την έκδοση
της
άδειας
εισαγωγής
ή
µεταγενέστερα
η)
εµπόριο
τεχνητός
αναπαραχθέντων φυτών κατά
παράβαση των διατάξεων που
θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου
7 παράγραφος 1 στοιχείο β)˙
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θ) µεταφορά δειγµάτων προς ή
από
την
Κοινότητα,
και
διαµετακόµιση δειγµάτων µέσω
του εδάφους της Κοινότητας
χωρίς αυτά να συνοδεύονται
από
την
ενδεδειγµένη
ή
πιστοποιητικό που εκδίδεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού και, στην
περίπτωση
εξαγωγής
ή
επανεξαγωγής από τρίτη χώρα
που είναι συµβαλλόµενο µέρος
της σύµβασης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις
της
εν
λόγω
σύµβασης,
ή
χωρίς
ικανοποιητική
απόδειξη
της
ύπαρξης µιας τέτοιας αδείας ή
ενός τέτοιου πιστοποιητικούς
ία) αγορά, προσφορά προς
αγορά, απόκτηση για εµπορικούς
λόγους, χρήση για εµπορικούς
σκοπούς, έκθεση στο κοινό για
εµπορικούς σκοπούς, πώληση,
κατοχή για πώληση, προσφορά
προς πώληση και µεταφορά
προς πώληση δειγµάτων κατά
παράβαση του άρθρου 8˙
ιβ) χρησιµοποίηση άδειας ή
πιστοποιητικού για δείγµα άλλο
από εκείνο για το οποίο
εκδόθηκες
ία)
πλαστογράφηση
ή
τροποποίηση
άδειας
ή
πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί
δυνάµει
του
παρόντος
κανονισµούς
Ίδη) παράληψη κοινοποίησης
των απορριφθεισών αιτήσεων
εισαγωγής
στην
Κοινότητα,
εξαγωγής
ή
επανεξαγωγής,
σύµφωνα µε το άρθρο 6
παράγραφος 3.
2. Τα µέτρα που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 είναι ανάλογα µε τη φύση
και τη σοβαρότητα της παράβασης και
περιλαµβάνουν διατάξεις σχετικές µε
την κατάσχεση και, ενδεχοµένως, τη
δήµευση των δειγµάτων.
3. Σε περίπτωση δήµευσης ενός
δείγµατος, το εν λόγω δείγµα ανατίθεται
στην φροντίδα αρµόδιας αρχής του
κράτους µέλους που προέβη στη
δήµευση, η οποία:
α)
οφείλει,
έπειτα
από
διαβούλευση µε επιστηµονική

αρχή του οικείου κράτους
µέλους, να τοποθετήσει ή να
µεταβιβάσει το δείγµα υπό
συνθήκες
που
κρίνονται
ενδεδειγµένες και σύµφωνες µε
τους στόχους και τις διατάξεις
της σύµβασης και του παρόντος
κανονισµού και
β) στην περίπτωση ζώντος
δείγµατος που εισήχθη στην
Κοινότητα, µπορεί, έπειτα από
διαβούλευση
µε
τη
χώρα
εξαγωγής, να επιστρέψει το
δείγµα στην εν λόγω χώρα, µε
δαπάνη του καταδικασθέντος
προσώπου.
4. Όταν ένα ζων δείγµα ενός από τα
είδη
που
περιλαµβάνονται
στο
παράρτηµα Β ή Γ φθάνει σε σηµείο
εισόδου στην Κοινότητα χωρίς να είναι
εφοδιασµένο µε την ενδεδειγµένη
έγκυρη άδεια ή πιστοποιητικό, πρέπει να
κατασχεθεί και µπορεί να δηµευθεί ή,
εάν
ο
παραλήπτης
αρνηθεί
να
αναγνωρίσει το δείγµα, οι αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους που είναι
υπεύθυνο για το σηµείο εισόδου,
µπορούν, κατά περίπτωση, να αρνηθούν
να δεχθούν το αποστελλόµενο δείγµα
και να απαιτήσουν από το µεταφορέα να
επιστρέψει το δείγµα στον τόπο από τον
οποίο απεστάλη.
Άρθρο 17

Η οµάδα επιστηµονικής
εξέτασης
1. Συνιστάται οµάδα επιστηµονικής
εξέτασης
αποτελούµενη
από
αντιπροσώπους
της
επιστηµονικής
αρχής (ή των επιστηµονικών αρχών)
κάθε κράτους µέλους, η οποία
προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο της
Επιτροπής.
2. α) Η οµάδα επιστηµονικής εξέτασης
µελετά όλα τα ζητήµατα επιστηµονικής
φύσης που έχουν σχέση µε την
εφαρµογή του παρόντος 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
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έπειτα από αίτηµα των µελών της
οµάδας, ή της επιτροπής˙

τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου
8 αυτής.

β) η Επιτροπή κοινοποιεί τις γνώµες της
οµάδας επιστηµονικής εξέτασης στην
επιτροπή.

4. Όποτε γίνεται παραποµπή στην
παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται το
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και 5
στοιχείο β) και το άρθρο 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας
απόφασης.

Άρθρο 18

Η επιτροπή
1. Η Επιτροπή επικουρείται από µία
επιτροπή
την
οποία
αποτελούν
αντιπρόσωποι των κρατών µελών και
της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος
της Επιτροπής.
Ο
αντιπρόσωπος
της
Επιτροπής
υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των
µέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η
επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της για
το σχέδιο αυτό µέσα σε προθεσµία που
µπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα µε
τον επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος.
Αποφασίζει, µε την πλειοψηφία που
προβλέπεται
στο
άρθρο
148
παράγραφος 2 της συνθήκης για την
έκδοση των αποφάσεων που καλείται να
λάβει το Συµβούλιο βάσει πρότασης της
Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην
επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων
των
κρατών
µελών
σταθµίζονται
σύµφωνα µε το προαναφερόµενο
άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαµβάνει µέρος
στην ψηφοφορία.
Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόµενα
µέτρα, όταν είναι σύµφωνα µε τη γνώµη
της επιτροπής.
Όταν τα προτεινόµενα µέτρα δεν είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής, ή
ελλείψει γνώµης, η Επιτροπή υποβάλλει
χωρίς καθυστέρηση στο Συµβούλιο
πρόταση σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα.
Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική
πλειοψηφία.
2. Προκειµένου για καθήκοντα της
επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο
19 σηµεία 1 και 2, εάν το Συµβούλιο δεν
αποφασίσει εντός των τριών µηνών από
την
ηµεροµηνία
υποβολής
της
πρότασης, τα προτεινόµενα µέτρα
θεσπίζονται από την Επιτροπή.
3.
Όποτε γίνεται παραποµπή στην
παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται το
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,

Τα χρονικά όρια που προβλέπονται στο
άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ) και
παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε) της
απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι διάρκειας
ενός µηνός, ενός µηνός και δύο µηνών
αντίστοιχα.
Άρθρο 19
1. Σύµφωνα µε την κανονιστική
διαδικασία στην οποία παραπέµπει το
άρθρο 18 παράγραφος 2, η Επιτροπή
θεσπίζει τα µέτρα που αναφέρονται στο
άρθρο 4 παράγραφος 6, στ άρθρο 5
παράγραφος 7 στοιχείο β), στο άρθρο 7
παράγραφος
4,
στο
άρθρο
15
παράγραφος 4 στοιχεία α) και γ), στο
άρθρο 15 παράγραφος 5 και στο άρθρο
21 παράγραφος 3.
Η Επιτροπή καθορίζει τη µορφή των
εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα
4, 5, στο άρθρο 7 παράγραφος 4 και
στο άρθρο 10 σύµφωνα µε την
κανονιστική διαδικασία στην οποία
παραπέµπει το άρθρο 18 παράγραφος 2.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει τα µέτρα που
προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος
7, στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο
άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ),
παράγραφος
2
στοιχείο
γ)
και
παράγραφος
3,
στο
άρθρο
8
παράγραφος
4,
στο
άρθρο
9
παράγραφος 6 και στο άρθρο 11
παράγραφος 5 και στο άρθρο 12
παράγραφος 4. Τα µέτρα αυτά, τα
οποία έχουν ως αντικείµενο την
τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων
του παρόντος κανονισµού, µε τη
συµπλήρωσή του, θεσπίζονται σύµφωνα
µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο
στην οποία παραπέµπει το άρθρο 18
παράγραφος 3.
3. Η Επιτροπή θεσπίζει ενιαίους όρους
και κριτήρια για:

18

α) την έκδοση, την ισχύ και τη χρήση
των εγγράφων τα οποία αναφέρονται
στα άρθρα 4, 5, στο άρθρο 7
παράγραφος 4 και στο άρθρο 10
β)
τη
χρήση
φυτοϋγειονοµικών
πιστοποιητικών που αναφέρονται στο
άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β)
σηµείο i)
γ) την καθιέρωση, εφόσον είναι
αναγκαίο, διαδικασιών σήµανσης των
δειγµάτων για ευκολότερη αναγνώρισή
τους και την εφαρµογή των διατάξεων.
Τα µέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως
αντικείµενο
την
τροποποίηση
µη
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος
κανονισµού, µε τη συµπλήρωσή του,
θεσπίζονται
σύµφωνα
µε
την
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην
οποία παραπέµπει το άρθρο 18
παράγραφος 3.
4. Η Επιτροπή θεσπίζει, όταν είναι
αναγκαίο,
συµπληρωµατικά
µέτρα
εφαρµογής των ψηφισµάτων της
διάσκεψης των συµβαλλοµένων µερών
της σύµβασης, των αποφάσεων ή
συστάσεων της µόνιµης επιτροπής της
σύµβασης και των συστάσεων της
γραµµατείας της σύµβασης. Τα µέτρα
αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείµενο
την
τροποποίηση
µη
ουσιωδών
στοιχείων του παρόντος κανονισµού, µε
τη συµπλήρωσή του, θεσπίζονται
σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία
µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το
άρθρο 18 παράγραφος 3.
5.
Η
Επιτροπή
προβαίνει
σε
τροποποίηση των παραρτηµάτων Α έως
∆, µε εξαίρεση τις τροποποιήσεις του
παραρτήµατος Α που δεν απορρέουν
από τις αποφάσεις της διάσκεψης των
συµβαλλοµένων µερών της σύµβασης.
Τα µέτρα που αποσκοπούν στην
τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων
του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται
σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία
µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το
άρθρο 18 παράγραφος 4.
Άρθρο 20

Τελικές διατάξεις
Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί στην
Επιτροπή και στη γραµµατεία της

σύµβασης τις ειδικές διατάξεις που
θεσπίζει για την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού, καθώς και όλα τα
νοµικά µέσα που χρησιµοποιεί και τα
µέτρα που λαµβάνει για την εφαρµογή
και την εκτέλεσή του.
Η Επιτροπή κοινοποιεί τις πληροφορίες
αυτές στα άλλα κράτη µέλη.
Άρθρο 21
1. Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82
καταργείται.
2. Όσο δεν έχουν ακόµη θεσπισθεί τα
µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 19
σηµεία 1 και 2, τα κράτη µέλη µπορούν
να διατηρούν ή να συνεχίζουν να
εφαρµόζουν τα µέτρα που έχουν λάβει
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3626/82 και τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3418/83 της Επιτροπής, της 28ης
Νοεµβρίου 1983, για τη θέσπιση των
διατάξεων σχετικά µε την οµοιόµορφη
έκδοση και χρήση των εγγράφων που
απαιτούνται για την εφαρµογή στην
Κοινότητα της σύµβασης για το διεθνές
εµπόριο των ειδών άγριας πανίδας και
χλωρίδας που απειλούνται µε εξαφάνιση
(1).
3. ∆ύο µήνες πριν από την εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού η Επιτροπή,
σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία
στην οποία παραπέµπει το άρθρο 18
παράγραφος 2 και σε συνεννόηση µε
την οµάδα επιστηµονικής εξέτασης:
α) πρέπει να επαληθεύσει ότι κανένα
στοιχείο δεν δικαιολογεί περιορισµούς
στην εισαγωγή στην Κοινότητα των
ειδών του παραρτήµατος Γ 1 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 που
δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Α
του παρόντος κανονισµού˙
β) θα θεσπίσει κανονισµό για την
µετατροπή του παραρτήµατος ∆ σε
αντιπροσωπευτικό κατάλογο των ειδών
που
πληρούν
τα
κριτήρια
που
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος
4 στοιχείο α).

Άρθρο 22

Έναρξη ισχύος
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Ο παρών κανονισµός αρχίζει να
ισχύει
από
την
ηµέρα
της
δηµοσίευσής του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα
των
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουνίου
19978.
Τα άρθρα 12, 13, 14 παράγραφος
3, 16, 17, 18, 19 και 21
παράγραφος 3 εφαρµόζονται από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος κανονισµού.
Ο παρών κανονισµός είναι
δεσµευτικός ως προς
όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα
σε κάθε κράτος µέλος.

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. HOWLIN

_______________________
(1) EE L 344 της 7.12.1983, σ. 1.

Για την Επιτροπή

