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Αθήνα

10 -01-2014

Αριθµ. πρωτ : 104166/ 62

Προς: Όπως ο Π.Α.

Κοιν.: Όπως ο Π.Κ.

ΘΕΜΑ : Κατευθυντήριες οδηγίες για την οµοιόµορφη εφαρµογή θεµάτων σχετικά µε τα
«Πιστοποιητικά Ε.Ε. νόµιµης προέλευσης» σε περιπτώσεις µετακίνησης ζωντανών

δειγµάτων εντός της Ένωσης πέραν του πεδίου εφαρµογής των άρθρων 8 και 9 του
Βασικού Κανονισµού (ΕΚ) 338/97.
Σας στέλνουµε, επισυναπτόµενο στο παρόν, έγγραφο κατευθυντήριων οδηγιών για την οµοιόµορφη
εφαρµογή από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. θεµάτων σχετικά µε τα «Πιστοποιητικά Ε.Ε. νόµιµης προέλευσης» σε

περιπτώσεις µετακίνησης ζωντανών δειγµάτων εντός της Ένωσης πέραν του πεδίου εφαρµογής των άρθρων
8 και 9 του Βασικού Κανονισµού (ΕΚ) 338/97 που υιοθετήθηκε στην 65η συνάντηση της Επιτροπής των
∆ιαχειριστικών Αρχών CITES της Ε.Ε. (COM65).
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
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
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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 Ε.Ε. νόµιµης προέλευσης»
σε περιπτώσεις µετακίνησης ζωντανών δειγµάτων εντός
της Ένωσης πέραν του πεδίου εφαρµογής των άρθρων 8
και 9 του Βασικού Κανονισµού (ΕΚ) 338/97
Εισαγωγή
Τα πιστοποιητικά για διακίνηση εντός της Ε.Ε. εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.338/97 (στο εξής αναφέρεται ως ΒΚ 338/97) για τους παρακάτω σκοπούς:
•
•
•

Πιστοποιητικό Ε.Ε. για εµπορική χρήση [για την χορήγηση ειδικής εξαίρεσης από τις
απαγορεύσεις του άρθρου 8(1) του ΒΚ 338/97]
Πιστοποιητικό Ε.Ε. που απαιτείται για εξαγωγή ή επανεξαγωγή (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 ειδών του Παραρτήµατος Α από µία προκαθορισµένη τοποθεσία)

Άλλο έγγραφο κατευθυντήριων οδηγιών ασχολείται µε το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 9 του ΒΚ
338/97. (βλέπε την αριθµ.136725/3079/8-11-2013 εγκύκλιό µας)
Υπάρχουν πολλοί λόγοι και πραγµατικές καταστάσεις κατά τις οποίες και εξ αιτίας των οποίων οι
αρχές των κρατών µελών ενδιαφέρονται να λαµβάνουν ή να εκδίδουν Πιστοποιητικά Ε.Ε. πέραν
των ανωτέρω προαναφεροµένων δυνατοτήτων του άρθρου 10 του ΒΚ 338/97 όταν ζωντανά
δείγµατα του Παραρτήµατος Α µεταφέρονται από ένα κράτος µέλος σε ένα άλλο.1
Οι παρούσες οδηγίες χρησιµεύουν για να ξεκαθαρίσουν αυτές τις περιπτώσεις και για να καλύψουν
υπάρχοντα προβλήµατα και αιτήµατα από τις αρχές των Κρατών Μελών. Στο πλαίσιο αυτό ένα
Πιστοποιητικό Ε.Ε. πέραν του πεδίου εφαρµογής των άρθρων 9.1 και 10 του Βασικού Κανονισµού
θα µπορούσε να ονοµάζεται ως «Πιστοποιητικό Ε.Ε. νόµιµης προέλευσης». Αυτό θα µπορούσε να
βοηθήσει στους ελέγχους της νόµιµης απόκτησης και στην ιχνηλασιµότητα των δειγµάτων εφόσον
το υπόδειγµα του πιστοποιητικού που αναφέρεται στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.792/20122 δύναται να
χρησιµοποιηθεί σε εθελοντική βάση.

Υπόβαθρο
Ανεξαρτήτως του άρθρου 8 παράγραφος 3, στοιχείο α) καθώς και στοιχείο ε), στ) και ζ) του ΒΚ
338/97, οι εµπορικές δραστηριότητες σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 1 του ΒΚ 338/97
απαγορεύονται και δεν θα πρέπει να χορηγείται Πιστοποιητικό Ε.Ε. για εµπορική χρήση για
ζωντανά ζώα του Παραρτήµατος Α µε κωδικούς πηγής ‘W’, ‘F’, ‘R’ ή ‘I’.

1

Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις όπου ο σκοπός των Πιστοποιητικών ΕΕ δύναται να επεκταθεί. Αυτές οι ιδέες θα πρέπει να
αναφέρονται στις οδηγίες µε θέµα: Απόδειξη της νόµιµης απόκτησης και απαραίτητα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης.
2
Ο Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ.792/2012 τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεµβρίου 2012, πριν από αυτό το υπόδειγµα του
πιστοποιητικού αναφερόταν στο Παράρτηµα V του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.865/2006.
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Σε περίπτωση µεταφοράς σε άλλο προορισµό σε ένα κράτος µέλος της Ε.Ε. το άρθρο 9 του ΒΚ
338/97 ορίζει πότε απαιτείται ένα «πιστοποιητικό µετακίνησης ζωντανών δειγµάτων». Αυτό το
θέµα έχει ήδη εξαντληθεί σε ξεχωριστό έγγραφο οδηγιών µε τον τίτλο «Οδηγίες για τα
πιστοποιητικά σχετικά µε την µετακίνηση ζώντων δειγµάτων εντός της Ένωσης» (βλέπε την
αριθµ.136725/3079/8-11-2013 εγκύκλιό µας). Για να συνοψίσουµε δεν απαιτείται σε κάθε
περίπτωση Πιστοποιητικό Ε.Ε.
Ωστόσο, πέραν της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας- µερικές φορές πιθανώς βασιζόµενες σε εθνική
νοµοθεσία ή/και σε πρακτικές- υπάρχουν περιπτώσεις όπου θα πρέπει να επιβεβαιώνονται οι ίδιοι
σκοποί του άρθρου 8 (µη-εµπορικής χρήσης) ή του άρθρου 9 (ικανοποιητικές συνθήκες στέγασης).
Επιπλέον, οι ιδιώτες θα πρέπει να είναι ικανοί να παρέχουν αποδείξεις της νόµιµης προέλευσης.3
Για τους σκοπούς αυτούς θα βοηθούσε ένα «πιστοποιητικό νόµιµης προέλευσης» που
περιλαµβάνει όρους και προϋποθέσεις.
Περίπτωση 1η: Κατοχή ζωντανών ζώων ειδών του Παραρτήµατος Α (κωδικοί πηγής ‘W’,
‘F’, ‘R’ ή ‘I’4)
Μερικά κράτη µέλη επιτρέπουν την κατοχή ορισµένων ζώων (κυρίως ερπετών και παπαγάλων µε
κωδικό πηγής ‘F’ ή ‘I’), περιορισµένη µόνο σε µη-εµπορικούς σκοπούς εκτροφής, ειδικά για
επιστηµονικά ιδρύµατα αλλά επίσης και για ιδιώτες που έχουν τέτοιες εξουσιοδοτήσεις. Θα πρέπει
να διασφαλίζεται ότι τα δείγµατα αυτά δεν θα χρησιµοποιηθούν για εµπορικούς σκοπούς εντός του
εδάφους του κράτους µέλους, αλλά ούτε και σε περίπτωση προτιθέµενης µεταφοράς αυτών σε
κάτοχο που είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος.
Το ίδιο ισχύει και για τα ζωντανά ζώα µε κωδικό πηγής ‘W’ τα οποία επίσης δεν θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν για εµπορικούς σκοπούς.
Προτεινόµενες οδηγίες:
Θα πρέπει να ελέγχεται εάν έχει εφαρµογή το άρθρο 8 και εάν απαιτείται ένα «πιστοποιητικό για
εµπορική χρήση».5
Αν ναι, τότε δεν θα πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό µετακίνησης που θα συγκαλύπτει µια
εµπορική δραστηριότητα σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ΒΚ 338/97.
Αν όχι, τότε δύναται επίσης να χρησιµοποιηθεί το υπόδειγµα πιστοποιητικού για να αποδείξει την
νόµιµη απόκτηση του δείγµατος ή για να διασφαλίσει την περιορισµένη χρήση του για µηεµπορικούς σκοπούς. Για να εξαιρεθεί η εµπορική δραστηριότητα σύµφωνα µε «την απόκτηση για
εµπορικούς σκοπούς» (Άρθρο 8.1 του ΒΚ 338/97) θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση µε την
∆ιαχειριστική Αρχή του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένος ο προτιθέµενος αποδέκτης
(όµοια διαδικασία µε του άρθρου 9 του ΒΚ 338/97, αλλά η Επιστηµονική Αρχή δεν εµπλέκεται!).
Μόνο κατόπιν έγκρισης από αυτήν την ∆ιαχειριστική Αρχή δύναται να εκδοθεί ένα «πιστοποιητικό
νόµιµης προέλευσης». Στο πεδίο 2 θα πρέπει να συµπεριληφθεί το όνοµα και η διεύθυνση του
αποδέκτη. Στο πεδίο 20 υπό το τίτλο «Ειδικές προϋποθέσεις» θα πρέπει να συµπεριληφθεί το
ακόλουθο κείµενο:

«πιστοποιητικό νόµιµης προέλευσης»: Το πιστοποιηµένο δείγµα περιορίζεται για µη-εµπορική
χρήση και δύναται να κατέχεται αποκλειστικά από τον κάτοχο που αναφέρεται στο πεδίο 2
µετά την µεταβίβαση από τον κάτοχο του πεδίου 1.6 / “certificate of legal origin”: The certified
3

Το άτοµο που είναι υπεύθυνο για την µετακίνηση του δείγµατος θα πρέπει να είναι ικανό, όπου απαιτείται, να αποδείξει την
νόµιµη προέλευση του δείγµατος (Άρθρο 9.1 ΒΚ 338/97).
4
Ο κωδικός πηγής ‘O’ για ‘Προ-Συµβασιακά’ δεν αναφέρεται επειδή ο κωδικός αυτός πηγής θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε
συνδυασµό µε άλλο κωδικό πηγής (βλέπε Παράρτηµα IX.2 του Εφαρµοστικού Κανονισµού 865/2006), όπου ως επί το πλείστον
είναι ο κωδικός πηγής ‘W’.
5
Μία άλλη επιλογή για δείγµατα µε κωδικό πηγής ‘F’θα ήταν η έκδοση ενός Πιστοποιητικού ΕΕ για εµπορικές δραστηριότητες µε
ισχύ µόνο για το κάτοχο που αναφέρεται στο πεδίο 1, για προνοµιακούς σκοπούς σχετικά µε το άρθρο 8, παράγραφος 3, στοιχεία στ)
και ζ) του ΒΚ 338/97. Για το σκοπό αυτό θα ήταν χρήσιµο να υπήρχε µία οµοιόµορφη αίτηση για «σκοπούς εκτροφής από τους
οποίους θα προκύψουν οφέλη διατήρησης για το εν λόγω είδος».
6
Επιπλέον ή διαφορετικό κείµενο αυτού δύναται να χρησιµοποιηθεί για να καλύψει µία µοναδική περίπτωση. Επιπλέον, τα πεδία 19
δ) και/ή 19 ε) δύναται να επιλεχθούν, εφόσον χρειάζεται.
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specimen is restricted to non-commercial use and may be kept exclusively by the holder
indicated in box 2 after transfer from the holder in box 1.6
Το πιστοποιητικό θα µπορούσε να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό όπως το πιστοποιητικό που απαιτείται
για την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή.

∆ιαφορετική πρακτική στην περίπτωση διάθεσης δηµευθέντος δείγµατος
Στην περίπτωση κατασχεµένων/δηµευµένων δειγµάτων (κωδικός πηγής ‘I’) τα οποία πρόκειται να
διατεθούν και παραµένουν στην ιδιοκτησία του Κράτους, µερικά κράτη µέλη συνάπτουν ένα
συγκεκριµένο συµφωνητικό µεταξύ της αρµόδια αρχής και του αποδέκτη/επιστάτη το οποίο
περιέχει πληροφορίες γύρω από τη νόµιµη προέλευση και πως το εν λόγω δείγµα δύναται να
χρησιµοποιηθεί (δηλ. να µην πουληθεί ή µεταβιβαστεί). Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα εκδίδεται
«πιστοποιητικό νόµιµης προέλευσης».
Άλλα κράτη µέλη κάνουν χρήση της έκδοσης Πιστοποιητικού Ε.Ε. το οποίο περιέχει το ακόλουθο
όρο στο πεδίο 20:

«το δείγµα παραµένει στην ιδιοκτησία του Κράτους… και δεν δύναται να πουληθεί ή
διαφορετικά να µεταβιβαστεί.»/ “the specimen remains the property of the State…and cannot
be sold or otherwise transferred”.
Πιθανόν να υπάρχουν πλεονεκτήµατα στην χρήση του υποδείγµατος του πιστοποιητικού οι οποίες
είναι ότι οι αρχές έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτή την ειδική προϋπόθεση η οποία διαφορετικά θα
εµφανιζόταν µόνο στο ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ της αρµόδια αρχής και του
αποδέκτη/επιστάτη. Μερικά κράτη µέλη πιθανόν επιθυµούν να χρησιµοποιούν το υπόδειγµα του
πιστοποιητικού για να προσδιορίσουν την περιγραφή, την σήµανση και τις συνθήκες υπό τις οποίες
το δείγµα δύναται να χρησιµοποιείται και να εκτίθεται και για να προσδιορίσουν την κυριότητα του
κατασχεµένου δείγµατος.
Περίπτωση 2η: Ζωντανά ζώα ειδών του Παραρτήµατος A που εισήχθησαν εντός της Ε.Ε.
για προνοµιακούς σκοπούς
∆είγµατα του Παραρτήµατος A µε κωδικό πηγής ‘W’, ‘F’, ‘R’ ή ‘I’ δεν πρέπει να εισάγονται για
κυρίως εµπορικούς σκοπούς. Παρόλα αυτά, δύναται να εισαχθούν και να χρησιµοποιηθούν για
προνοµιακούς σκοπούς µόνο, δηλ. σχετιζόµενους µε το άρθρο 8, παράγραφος 3, στοιχείο ε), στ)
και ζ) του ΒΚ 338/97. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι προϋποθέσεις εισαγωγής τηρούνται και
µετά την εισαγωγή.
Σε περίπτωση µετακίνησης σε νέα µόνιµη τοποθεσία εντός της Ε.Ε., ως επί το πλείστον
συµπίπτουσα µε την αλλαγή ιδιοκτησίας, τα δείγµατα θα πρέπει ακόµη να χρησιµοποιούνται υπό
τους περιορισµούς που καθορίζονται στην άδεια εισαγωγής (βλέπε κωδικό σκοπού ή
οποιουσδήποτε όρους, προϋποθέσεις και απαιτήσεις). Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτείται
πάντα πιστοποιητικό σύµφωνα µε το άρθρο 8 ή το άρθρο 9, ως εκ τούτου, µπορεί να προκληθούν
κενά ή πιθανότητα καταστρατηγήσεων.
Για να γεφυρωθεί το κενό αυτό η άδεια εισαγωγής θα πρέπει να περιέχει ικανοποιητικές
προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούν προηγούµενη έγκριση πριν οποιαδήποτε µετακίνηση σε άλλη
µόνιµη τοποθεσία. Αυτό δύναται να αναφερθεί στο πεδίο 23 (ειδικές προϋποθέσεις) ή πιθανόν
επίσης χρησιµοποιώντας το πεδίο 6, αν και ο κύριος σκοπός του πεδίου αυτού είναι να ελέγχει τις
απαιτήσεις ικανοποιητικής στέγασης ζωντανού δείγµατος του Παραρτήµατος Α. Και τα δύο πεδία
θα εξασφαλίζουν ότι οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 3, στοιχείο ε), στ) και ζ)
του ΒΚ 338/97 θα πρέπει να ελέγχονται (σε σύγκριση µε την απαίτηση ελέγχου την ώρα της
εισαγωγής).
Αυτό θα σήµαινε ότι ένα Πιστοποιητικό ΕΕ απαιτείται σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας ή της
µετακίνησης σε µία νέα µόνιµη τοποθεσία εντός της Ε.Ε., άσχετα της εφαρµογής του άρθρου 8 ή
9 του ΒΚ 338/97, αν και πολλές περιπτώσεις θα καλύπτονται από τα άρθρα 8 και 9. Για να
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επιτραπεί η προνοµιακή χρήση του δείγµατος όπως επιτρέπεται σε µία άδεια εισαγωγής, θα πρέπει
να επιλεχθεί το πεδίο 19 δ).
Πριν την χορήγηση τέτοιου πιστοποιητικού θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που
προβλέπεται στο πλαίσιο της 1ης περίπτωσης: Θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση µε την
∆ιαχειριστική Αρχή του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένος ο προτιθέµενος αποδέκτης ή
όπου βρίσκεται η µόνιµη τοποθεσία. Μόνο κατόπιν έγκρισης από αυτήν την ∆ιαχειριστική Αρχή θα
εκδίδεται ένα πιστοποιητικό για εµπορική χρήση (ή πιθανόν µόνο ένα «πιστοποιητικό νόµιµης
προέλευσης»). Στο πεδίο 2 θα πρέπει να περιλαµβάνεται το όνοµα και η διεύθυνση του αποδέκτη
ή η µόνιµη τοποθεσία. Στο πεδίο 20 υπό τον τίτλο «Ειδικές προϋποθέσεις» θα πρέπει να
περιλαµβάνεται το ακόλουθο κείµενο:

Το πιστοποιηµένο δείγµα περιορίζεται µόνο στην χρήση του πεδίου 19 δ) και δύναται να
κατέχεται αποκλειστικά και µόνο από τον κάτοχο που αναφέρεται στο πεδίο 2 µετά την
µεταβίβαση από τον κάτοχο του πεδίου 1. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας ή µετακίνησης
σε µία νέα µόνιµη τοποθεσία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται ένα Πιστοποιητικό ΕΕ./
The certified specimen is restricted to the use of box 19d) and may be kept exclusively by the
holder indicated in box 2 after transfer from the holder in box 1. In case of change of
ownership pr movement to a new permanent location in the EU an EU certificate is required.
Αυτή η προτεινόµενη διαδικασία θα διασφαλίσει ότι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή θα
τηρούνται και µετά την εισαγωγή και την αλλαγή ιδιοκτησίας.
Περίπτωση 3η : Μετακίνηση ευαίσθητων και πολιτικά σηµαντικών ειδών ζώων.
Σύµφωνα µε την αποκτηθείσα εµπειρία, οι αρχές των κρατών µελών ενδιαφέρονται να λαµβάνουν
πληροφορίες σχετικά µε την µετακίνηση ευαίσθητων και πολιτικά σηµαντικών ειδών ζώων (επίσης
µε κωδικό πηγής C ή D όταν δεν απαιτούνται πιστοποιητικά σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ΒΚ
338/97). Αυτή είναι ειδικά η περίπτωση όταν έχουν εισαχθεί δείγµατα για πρόγραµµα
αναπαραγωγής (EEP).
Επαρκείς πληροφορίες θα έδιναν την δυνατότητα ιχνηλασιµότητας τέτοιων ζωντανών ζώων του
Παραρτήµατος Α και θα διευκόλυναν τους ελέγχους σχετικά µε την νοµιµότητα του δείγµατος και
µε τις απαιτήσεις στέγασης. Για το σκοπό αυτό θα µπορούσε να προταθεί, σε κατά περίπτωση και
σε εθελοντική βάση, η χρήση Πιστοποιητικού ΕΕ ως «πιστοποιητικού νόµιµης προέλευσης» και ο
καθορισµός σε αυτό συγκεκριµένων περιορισµών, εφόσον απαιτείται7.
Αυτό µπορεί να αφορά είδη µε ειδικές απαιτήσεις στέγασης, όπως δελφίνια ή ελέφαντες. Εφόσον
χρειάζεται επιπλέον έλεγχος οι απαιτήσεις στέγασης για να επιβεβαιωθούν (ειδικά στην περίπτωση
των κωδικών πηγής ‘C’ και ‘D’), συνιστάται το ακόλουθο κείµενο στο πεδίο 20:

Για µετακίνηση από την τοποθεσία που αναφέρεται στο πεδίο 2 σε µία νέα µόνιµη τοποθεσία
είναι απαραίτητη άδεια/έγκριση ώστε να ελεγχθούν οι απαιτήσεις στέγασης στην τιθεµένη
τοποθεσία. / For movement from the location mentioned in box 2 to a permanent new location
a permission is necessary in order to check housing requirements for the intended location.
Εναλλακτικά, δύναται οι πληροφορίες που περιέχονται σε ένα «πιστοποιητικό νόµιµης
προέλευσης» να δίνονται σε µορφή επιβεβαίωσης από την αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή. Αυτή θα
µπορούσε να παρέχεται όταν ζητείται από την αρµόδια Αρχή της νέας τοποθεσίας.
Περίπτωση 4η : Άλλες εθνικές νοµικές απαιτήσεις
Πέραν του ΒΚ 338/97, µπορεί να υπάρχει και άλλη εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών
(κτηνιατρική ή ευζωίας) η οποία απαγορεύει ή περιορίζει την κατοχή ορισµένων ζώων (π.χ. την
κατοχή πρωτευόντων ή αρπακτικών πουλιών, επικίνδυνων ή δηλητηριωδών ζώων, εισβαλλόντων
ξενικών ειδών). Πιθανόν να απαιτείται µία αντίστοιχη εξουσιοδότηση! Για διοικητικούς λόγους
συνιστάται στα Κράτη Μέλη να ενηµερώνουν σχετικά µε αυτές τις απαιτήσεις οι οποίες µπορούν
να εκληφθούν ως «αυστηρότερα εθνικά µέτρα» ή, τουλάχιστον, ως ανεξάρτητα πεδία δικαίου.
7

Σε ορισµένες περιπτώσεις δύναται να επιλεχθεί το πεδίο 19 δ).
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Ένα πιστοποιητικό για την µετακίνηση τέτοιων ειδών µπορεί να µην απαιτείται ή να αναµένεται να
εκδοθεί, εκτός εάν έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΒΚ 338/97. Ωστόσο, οι
ενδιαφερόµενοι θα µπορούσαν να είναι καλύτερα ενηµερωµένοι για τους περιορισµούς αυτούς.
Επιπλέον, θα µπορούσε να υπάρχει µία ειδοποίηση για τα (σε εθελοντική βάση) πιστοποιητικά ή
άδειες, εάν αυτή θεωρούνταν χρήσιµη.

Συµπέρασµα
Για να συνοψίσουµε, πέραν του βασικού πεδίου εφαρµογής του άρθρου 9 του Βασικού
Κανονισµού (ζωντανά δείγµατα ειδών του Παραρτήµατος Α µε ιδιαίτερες απαιτήσεις στέγασης και
κωδικούς πηγής W, F, R, U και πολύ πιθανόν I και O) είναι αποδεκτό στις ακόλουθες περιπτώσεις
να αναφέρεται µία τιθέµενη τοποθεσία ή µία συγκεκριµένη προϋπόθεση σε µία άδεια εισαγωγής ή
Πιστοποιητικό ΕΕ, σε κατά περίπτωση βάση, διά του οποίου θα πρέπει να τηρούνται οι
εναλλακτικές λύσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως 3:
−

Ζωντανά ζώα (‘W’,‘F’, ‘R’ ή ‘I’ δείγµατα ειδών του Παραρτήµατος A) που εισάγονται (ή
κατέχονται εντός της Ένωσης) µόνο για προνοµιακούς σκοπούς σχετιζόµενους µε το
άρθρο 8, παράγραφος 3, στοιχείο ε), στ) και ζ) του ΒΚ 338/97,

−

Κατασχεµένα/δηµευµένα ή άλλα ζωντανά δείγµατα ειδών του Παραρτήµατος A
(κωδικός πηγής ‘W’,‘F’, ‘R’ ή ‘I’) τα οποία έχουν περιορισµούς στην κατοχή και στην
χρήση (δηλ. µόνο για µη-εµπορικούς σκοπούς),

−

∆είγµατα ζωντανών, ευαίσθητων ειδών του Παραρτήµατος A, ειδικά όταν εισάγονται
για κάποιο πρόγραµµα αναπαραγωγής (EEP), σε κατά περίπτωση βάση,

Για το κείµενο του πεδίου 20 υπό τον τίτλο «Ειδικές προϋποθέσεις» βλέπε τις προτάσεις που
αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως 3.

Τελικές παρατηρήσεις
Η έκδοση ενός Πιστοποιητικού ΕΕ δύναται να είναι χρήσιµη για την ιχνηλασιµότητα οποιουδήποτε
δείγµατος, ακόµη και των νεκρών δειγµάτων και δύναται επίσης να διευκολύνει την απόδειξη της
νόµιµης απόκτησης. Ωστόσο, πρέπει να τηρούνται οι πραγµατικές νοµικές ρυθµίσεις οι οποίες
ορίζουν τις απαιτήσεις πιστοποίησης µόνο υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Προβλήµατα σχετικά µε
την απόδειξη της νόµιµης απόκτησης ή το ερώτηµα πως να προληφθεί η καταστρατήγηση του
άρθρου 8 του Βασικού Κανονισµού µπορούν να συζητηθούν και να επιλυθούν περεταίρω µέσω
άλλων θεµάτων οδηγιών.

7

