16.1.2015

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 10/1

II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/56 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Ιανουαρίου 2015
για την τροποποίηση, όσον αφορά το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του
Συμβουλίου
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών
άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφοι 2, 3 και 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Για την εφαρμογή ορισμένων ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν κατά τη δέκατη έκτη σύνοδο της διάσκεψης των συμβαλ
λόμενων μερών της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES)
(3-14 Μαρτίου 2013), εφεξής «η σύμβαση», θα πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις και να προστεθούν άλλες
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής (2).

(2)

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ψήφισμα 16.8 της διάσκεψης CITES, θα πρέπει να συμπεριληφθούν ειδικές διατάξεις που
έχουν σκοπό να απλοποιήσουν τις μη εμπορικού χαρακτήρα διασυνοριακές διελεύσεις μουσικών οργάνων.

(3)

Η πείρα που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, σε συνδυασμό με τον εκτελεστικό
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής (3), έδειξε ότι ορισμένες διατάξεις του πρέπει να τροποποιηθούν, έτσι
ώστε να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη και αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού στο εσωτερικό της Ένωσης. Αυτό
ισχύει ιδίως όσον αφορά την πρώτη είσοδο στην Ένωση κυνηγετικών τροπαίων δειγμάτων ορισμένων ειδών ή πληθυσμών
που απαριθμούνται στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, για τα οποία υπάρχουν ανησυχίες ως προς τη
διατηρησιμότητα του εμπορίου κυνηγετικών τροπαίων ή για τα οποία προκύπτουν ενδείξεις σημαντικού παράνομου
εμπορίου. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι αναγκαίο να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος των εισαγωγών στην Ένωση και θα
πρέπει συνεπώς να εφαρμόζεται η παρέκκλιση για προσωπικά και οικιακά αντικείμενα που ορίζεται στο άρθρο 7
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97. Από την πείρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006
κρίθηκε απαραίτητη η διασαφήνιση ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να εκδίδουν άδειες εισαγωγής στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες, παρά το σχετικό αίτημα, δεν τους παρέχονται ικανοποιητικές πληροφορίες σχετικά με τη νομιμότητα
των δειγμάτων που εισάγονται στην ΕΕ από τη χώρα εξαγωγής ή επανεξαγωγής.

(4)

Κατά τη δέκατη έκτη σύνοδο της διάσκεψης των μερών της σύμβασης, επικαιροποιήθηκαν οι πρότυπες αναφορές
ονοματολογίας. Οι αναφορές αυτές χρησιμοποιούνται για την αναγραφή της επιστημονικής ονομασίας των ειδών σε
άδειες και πιστοποιητικά. Συνεπώς, οι εν λόγω αλλαγές θα πρέπει να ενσωματωθούν στο παράρτημα VIII του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 865/2006.

(1) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 166 της
19.6.2006, σ. 1).
(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής, της 23ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σχεδιασμού των
αδειών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας
και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 242 της
7.9.2012, σ. 13).
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(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Καθώς ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 792/2012, είναι
σημαντικό και οι δύο κανονισμοί να αρχίσουν να ισχύουν την ίδια ημέρα.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο της
άγριας πανίδας και χλωρίδας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 τροποποιείται ως εξής:
1)

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
α) Το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. ως “ημερομηνία απόκτησης” νοείται η ημερομηνία κατά την οποία ένα δείγμα αφαιρέθηκε από το φυσικό του
περιβάλλον, γεννήθηκε σε αιχμαλωσία ή πολλαπλασιάστηκε τεχνητά ή, εάν η ημερομηνία αυτή δεν είναι γνωστή, η
προγενέστερη δυνάμενη να αποδειχθεί ημερομηνία κατοχής από κάποιο πρόσωπο·».
β) Το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«6. ως “περιοδεύουσα έκθεση” νοείται κάθε συλλογή δειγμάτων, περιοδεύον τσίρκο, θηριοτροφείο, έκθεση φυτών,
ορχήστρα ή μουσειακή έκθεση που εκτίθεται στο κοινό για εμπορικούς σκοπούς·».

2)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Επιτρέπεται εντούτοις η χειρόγραφη συμπλήρωση, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται με μελάνι και με ευανάγνωστους
κεφαλαίους χαρακτήρες, των αιτήσεων για άδειες εισαγωγής και εξαγωγής, για πιστοποιητικά επανεξαγωγής, για τα
πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), στο άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4, στο άρθρο 8
παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, για πιστοποιητικά
προσωπικής ιδιοκτησίας, για πιστοποιητικά συλλογής δειγμάτων, για πιστοποιητικά μουσικών οργάνων και για
πιστοποιητικά περιοδευουσών εκθέσεων, καθώς και των γνωστοποιήσεων εισαγωγής, των συμπληρωματικών φύλλων και των
ετικετών.».

3)

Στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:
«6.
Οι άδειες εξαγωγής και τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής που εκδίδονται από τρίτες χώρες γίνονται αποδεκτά μόνον
εάν η αρμόδια αρχή της οικείας τρίτης χώρας βεβαιώσει, κατόπιν σχετικού αιτήματος, με ικανοποιητικές πληροφορίες ότι
τα δείγματα αποκτήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των οικείων ειδών.».

4)

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 9
Αποστολές δειγμάτων
Με την επιφύλαξη των άρθρων 31, 38, 44β, 44θ και 44ιστ για κάθε αποστολή δειγμάτων που αποτελούν τμήμα ενός
συνολικού φορτίου εκδίδεται χωριστή άδεια εισαγωγής, γνωστοποίηση εισαγωγής, άδεια εξαγωγής ή πιστοποιητικό
επανεξαγωγής.».

5)

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο κείμενο:
«Ισχύς αδειών εισαγωγής και εξαγωγής, πιστοποιητικών επανεξαγωγής, πιστοποιητικών περιοδευουσών εκθέσεων,
πιστοποιητικών προσωπικής ιδιοκτησίας, πιστοποιητικών συλλογής δειγμάτων και πιστοποιητικών μουσικών οργάνων».
β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.
Η περίοδος ισχύος των πιστοποιητικών περιοδευουσών εκθέσεων, πιστοποιητικών προσωπικής ιδιοκτησίας και
πιστοποιητικών μουσικών οργάνων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα άρθρα 30, 37 και 44η αντίστοιχα δεν υπερβαίνει
τα τρία έτη.».
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γ) Οι παράγραφοι 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«5.
Τα πιστοποιητικά περιοδευουσών εκθέσεων, τα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας ή τα πιστοποιητικά
μουσικών οργάνων δεν ισχύουν εάν το δείγμα πωληθεί, χαθεί, καταστραφεί ή κλαπεί, ή εάν η ιδιοκτησία του δείγματος
μεταφερθεί με άλλον τρόπο ή εάν, στην περίπτωση ζώντων δειγμάτων, το δείγμα έχει αποβιώσει, διαφύγει ή αφεθεί
ελεύθερο.
6.
Ο κάτοχος επιστρέφει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στο εκδίδον διαχειριστικό όργανο το πρωτότυπο και
όλα τα αντίγραφα αδειών εισαγωγής, αδειών εξαγωγής, πιστοποιητικών επανεξαγωγής, πιστοποιητικών περιοδευουσών
εκθέσεων, πιστοποιητικών προσωπικής ιδιοκτησίας, πιστοποιητικών συλλογής δειγμάτων ή πιστοποιητικών μουσικών
οργάνων που έχουν λήξει ή δεν χρησιμοποιήθηκαν ή έχουν πάψει να ισχύουν.».
6)

Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1 το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«γ) τα δείγματα στα οποία αναφέρονται έχουν χαθεί, καταστραφεί ή κλαπεί·».
β) Στην παράγραφο 2 το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«γ) τα δείγματα στα οποία αναφέρονται έχουν χαθεί, καταστραφεί ή κλαπεί·».

7)

Στο άρθρο 14, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Ωστόσο, τα πιστοποιητικά καταγωγής για τα δείγματα ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 338/97 μπορούν να χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή δειγμάτων στην Ένωση έως και 12 μήνες από την
ημερομηνία έκδοσής τους και τα πιστοποιητικά περιοδευουσών εκθέσεων, τα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας και τα
πιστοποιητικά μουσικών οργάνων μπορούν να χρησιμοποιούνται για την είσοδο δειγμάτων στην Ένωση και για την
υποβολή αιτήσεων έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 30, 37 και 44η του παρόντος κανονισμού
έως και τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους.».

8)

Μετά το άρθρο 44ζ παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο VIIIβ:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIIΒ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΜΟΥΣΙΚΏΝ ΟΡΓΆΝΩΝ

Άρθρο 44η
Έκδοση
1.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά μουσικών οργάνων για τις μη εμπορικού χαρακτήρα διασυνο
ριακές διελεύσεις μουσικών οργάνων για σκοπούς που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την προσωπική χρήση, τις εκτελέσεις
μουσικών έργων, την παραγωγή (εγγραφές), τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, τη διδασκαλία, την επίδειξη ή διαγωνισμό,
όπου τα εν λόγω όργανα πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) προέρχονται από είδη που παρατίθενται στα παραρτήματα A, B ή Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, εκτός από τα
δείγματα των ειδών που παρατίθενται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 τα οποία αποκτήθηκαν
αφότου τα είδη περιλήφθηκαν στα προσαρτήματα της σύμβασης·
β) το δείγμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του μουσικού οργάνου αποκτήθηκε νόμιμα·
γ) το μουσικό όργανο ταυτοποιείται κατάλληλα.
2.

Στο πιστοποιητικό επισυνάπτεται συμπληρωματικό φύλλο για χρήση σύμφωνα με το άρθρο 44ιγ.

Άρθρο 44θ
Χρήση
Το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους δύο τρόπους:
α) ως άδεια εισαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97·
β) ως άδεια εξαγωγής ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
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Άρθρο 44ι
Εκδίδουσα αρχή
1.
Εκδίδουσα αρχή για τα πιστοποιητικά μουσικών οργάνων είναι το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο
οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο αιτών.
2.

Το πιστοποιητικό μουσικών οργάνων περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο στο τετραγωνίδιο 23 ή σε παράρτημά του:
“Ισχύει για πολλαπλές διασυνοριακές διελεύσεις. Το πρωτότυπο πρέπει να διατηρείται από τον κάτοχο.
Το μουσικό όργανο που καλύπτεται από το παρόν πιστοποιητικό, που επιτρέπει πολλαπλές διασυνοριακές διελεύσεις,
προορίζεται για μη εμπορική χρήση για σκοπούς που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την προσωπική χρήση, τις εκτελέσεις
μουσικών έργων, την παραγωγή (εγγραφές), τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, τη διδασκαλία, την επίδειξη ή διαγωνισμό.
Το μουσικό όργανο που καλύπτεται από το εν λόγω πιστοποιητικό δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να μεταφερθεί η
ιδιοκτησία του όσο είναι εκτός του κράτους στο οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό.
Το παρόν πιστοποιητικό επιστρέφεται στο διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους έκδοσής του πριν από τη λήξη
ισχύος του.
Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μόνον εφόσον συνοδεύεται από συμπληρωματικό φύλλο, το οποίο πρέπει να
σφραγίζεται και να υπογράφεται από το τελωνείο σε κάθε συνοριακή διέλευση.”.

Άρθρο 44ια
Προϋποθέσεις για τα δείγματα
Όταν ένα δείγμα καλύπτεται από πιστοποιητικό μουσικών οργάνων, πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το μουσικό όργανο πρέπει να έχει καταχωρισθεί από το εκδίδον διαχειριστικό όργανο·
β) το μουσικό όργανο πρέπει να επιστρέφεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει καταχωρισθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης του πιστοποιητικού·
γ) απαγορεύεται η πώληση ή η μεταφορά της ιδιοκτησίας του δείγματος όσο βρίσκεται εκτός του κράτους συνήθους
διαμονής του αιτούντος εκτός εάν υπόκειται στους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 44ιδ·
δ) το μουσικό όργανο πρέπει να ταυτοποιείται κατάλληλα.
Άρθρο 44ιβ
Αιτήσεις
1.
Ο αιτών πιστοποιητικό μουσικών οργάνων παρέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 44η και 44ια και
συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τα τετραγωνίδια 1, 4 και 7 έως 23 του εντύπου αίτησης και τα τετραγωνίδια 1, 4 και 7
έως 22 του πρωτοτύπου και όλων των αντιγράφων του πιστοποιητικού.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι πρέπει να συμπληρώνεται μόνο η αίτηση και στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα
είναι δυνατόν να αναφέρεται σε περισσότερα από ένα πιστοποιητικά.
2.
Το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο αίτησης πρέπει να υποβάλλεται στο διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους
συνήθους διαμονής του αιτούντος μαζί με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που θεωρεί απαραίτητα η αρμόδια αρχή
για να αποφανθεί σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού.
Τυχόν παράλειψη πληροφοριών στην αίτηση πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
3.
Όταν υποβάλλεται αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού που αφορά δείγματα για τα οποία έχει απορριφθεί ήδη κατά το
παρελθόν παρόμοια αίτηση, ο αιτών ενημερώνει σχετικά το διαχειριστικό όργανο.
Άρθρο 44ιγ
Έγγραφα που πρέπει να προσκομίζει ο κάτοχος στο τελωνείο
Σε περίπτωση εισόδου στην Ένωση, εξαγωγής ή επανεξαγωγής δείγματος που καλύπτεται από πιστοποιητικό μουσικού
οργάνου το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 44ι, ο κάτοχος του εν λόγω πιστοποιητικού παραδίδει το πρωτότυπο
του πιστοποιητικού και το πρωτότυπο και αντίγραφο του συμπληρωματικού φύλλου προς εξακρίβωση στο αρμόδιο
τελωνειακό γραφείο που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
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Το τελωνείο, μετά από τη συμπλήρωση του συμπληρωματικού φύλλου, επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα στον κάτοχο,
επικυρώνει το αντίγραφο του συμπληρωματικού φύλλου και διαβιβάζει το επικυρωμένο αντίγραφο στο αντίστοιχο διαχει
ριστικό όργανο σύμφωνα με το άρθρο 45.
Άρθρο 44ιδ
Πωλήσεις δειγμάτων που καλύπτονται από πιστοποιητικά μουσικών οργάνων
Εφόσον ο κάτοχος πιστοποιητικού μουσικών οργάνων το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 44ι του παρόντος
κανονισμού επιθυμεί να πωλήσει το δείγμα, οφείλει κατά πρώτον να παραδώσει το πιστοποιητικό στο εκδίδον διαχειριστικό
όργανο και, εάν το δείγμα ανήκει στα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, να
υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού αυτού.
Άρθρο 44ιε
Αντικατάσταση
Ένα πιστοποιητικό μουσικών οργάνων που έχει χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από το εκδίδον
όργανο.
Το έγγραφο αντικατάστασης φέρει τον ίδιο αριθμό εάν είναι δυνατόν, και την ίδια ημερομηνία ισχύος με το πρωτότυπο και
περιλαμβάνει, στο τετραγωνίδιο 23, μία από τις ακόλουθες μνείες:
“Το παρόν πιστοποιητικό είναι γνήσιο αντίγραφο του πρωτοτύπου” ή “Το παρόν πιστοποιητικό ακυρώνει και αντικαθιστά
το πρωτότυπο που φέρει τον αριθμό xxxx και εκδόθηκε στις xx/xx/xxxx.”.
Άρθρο 44ιστ
Είσοδος μουσικών οργάνων στην Ένωση με πιστοποιητικά που εκδίδονται από τρίτες χώρες
Για την είσοδο στην Ένωση ενός μουσικού οργάνου δεν απαιτείται η προσκόμιση άδειας εισαγωγής ή εγγράφου εξαγωγής,
υπό την προϋπόθεση ότι η είσοδος καλύπτεται από πιστοποιητικό μουσικών οργάνων που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα,
υπό παρόμοιες συνθήκες με εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 44η και 44ι. Για την επανεξαγωγή του εν λόγω μουσικού
οργάνου δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού επανεξαγωγής.».
9)

Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Για την εφαρμογή του στοιχείου α), ελεγχόμενες συνθήκες σημαίνει μη φυσικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζεται
έντονα από την ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε δραστηριότητες όπως όργωμα,
λίπανση, βοτάνισμα, άρδευση ή λειτουργίες φυτωρίου, όπως διατήρηση σε γλάστρες, παρτέρια και προστασία από τις
καιρικές συνθήκες. Για ταξινομικές βαθμίδες που παράγουν ξύλο αγάρ, οι οποίες αναπτύσσονται από σπόρους,
μοσχεύματα, εμβολιασμό, πολλαπλασιασμό με εναέριες καταβολάδες, διαιρέσεις, ιστούς από ρόζους ή άλλους φυτικούς
ιστούς, σπόρια ή άλλους τρόπους αναπαραγωγής, η έκφραση “υπό ελεγχόμενες συνθήκες” αναφέρεται σε φυτεία
δέντρων, συμπεριλαμβανομένου άλλου μη φυσικού περιβάλλοντος το οποίο επηρεάζεται από την ανθρώπινη παρέμβαση
με σκοπό την παραγωγή φυτών ή φυτικών μερών και παραγώγων.»·
β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:
«3.

Δέντρα ταξινομικών βαθμίδων που παράγουν ξύλο αγάρ τα οποία αναπτύσσονται σε καλλιέργειες όπως:

α) κήποι (οικιακοί και/ή κοινοτικοί κήποι)·
β) κρατικές, ιδιωτικές ή κοινοτικές φυτείες είτε μονοκαλλιεργητικές είτε με μεικτά είδη,
θεωρούνται ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τεχνητά σύμφωνα με την παράγραφο 1.».
10) Το άρθρο 57 τροποποιείται ως εξής:
α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:
«3α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η πρώτη είσοδος στην Ένωση κυνηγετικών τροπαίων δειγμάτων ειδών
ή πληθυσμών που απαριθμούνται στο παράρτημα B του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και στο παράρτημα XIII του
παρόντος κανονισμού υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.».
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β) Στην παράγραφο 5, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):
«ζ) δείγματα ξύλου αγάρ (Aquilaria spp. και Gyrinops spp.) — σε θραύσματα ξύλου βάρους έως και 1 kg, 24 ml
έλαιο, και δύο δέσμες χάντρες ή κομποσχοίνια ή δύο περιδέραια ή βραχιόλια κατ' άτομο.».
11) Το άρθρο 58 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για την επανεξαγωγή κεράτων ρινόκερου ή ελεφαντόδοντου
που περιέχονται σε προσωπικά ή οικιακά αντικείμενα· για τα δείγματα αυτά είναι απαραίτητη η προσκόμιση
πιστοποιητικού επανεξαγωγής στο τελωνείο.».
β) Οι παράγραφοι 3α και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«3α. Για την επανεξαγωγή, από πρόσωπο που δεν διαμένει συνήθως στην Ένωση, προσωπικών ή οικιακών
αντικειμένων, καθώς και προσωπικών κυνηγετικών τροπαίων, τα οποία έχουν αποκτηθεί εκτός της χώρας συνήθους
διαμονής του και τα οποία είναι δείγματα ειδών του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, απαιτείται η
προσκόμιση πιστοποιητικού επανεξαγωγής στο τελωνείο. Η ίδια απαίτηση ισχύει και για την επανεξαγωγή προσωπικών ή
οικιακών αντικειμένων από κέρατα ρινόκερου ή ελεφαντόδοντο από δείγματα και από πληθυσμούς που απαριθμούνται
στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
4.
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 3, δεν απαιτείται προσκόμιση εγγράφου εξαγωγής/επανεξαγωγής
για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 5 στοιχεία α) έως ζ).».
12) Το άρθρο 58α τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Οι εμπορικές δραστηριότητες για δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 338/97, τα οποία εισάγονται στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 338/97, δύνανται να εγκρίνονται από διαχειριστικό όργανο κράτους μέλους μόνον υπό τους ακόλουθους
όρους:».
β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Απαγορεύονται οι εμπορικές δραστηριότητες για δείγματα ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Α του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, τα οποία εισέρχονται στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, ή για δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I της σύμβασης ή στο
παράρτημα Γ1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 και τα οποία εισάγονται στην Ένωση, ως προσωπικά και οικιακά
αντικείμενα.».
13) Στο άρθρο 66 παράγραφος 6, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:
«Το χαβιάρι από διαφορετικά είδη οξυρρύγχου δεν αναμειγνύεται σε δοχείο πρωτογενούς συσκευασίας, εκτός από την
περίπτωση του πεπιεσμένου χαβιαριού (π.χ. χαβιάρι που αποτελείται από μη γονιμοποιημένα αυγά ενός ή περισσότερων
ειδών οξυρρύγχου ή πολύδοντα, το οποίο απομένει ύστερα από τη μεταποίηση και παρασκευή υψηλότερης ποιότητας
χαβιαριού).».
14) Στο άρθρο 72, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.
Τα κράτη μέλη δύνανται να εξακολουθήσουν να εκδίδουν άδειες εισαγωγής και εξαγωγής, πιστοποιητικά
επανεξαγωγής, πιστοποιητικά περιοδευουσών εκθέσεων και πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας με τη μορφή που
καθορίζεται στα παραρτήματα I, ΙΙΙ και IV, κοινοποιήσεις εισαγωγής με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα II και
πιστοποιητικά ΕΕ με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 για
ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/57 (*).
(*) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/57 της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2015, για την τροποποίηση του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σχεδιασμού των αδειών, πιστοποιητικών
και άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των
ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 865/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97
του Συμβουλίου (ΕΕ L 10 της 16.1.2015, σ. 19).».
15) Τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2015.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 τροποποιούνται ως εξής:
1. Το παράρτημα VIII αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Πρότυπες αναφορές ονοματολογίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 4 για την αναγραφή της επιστημονικής ονομασίας των ειδών σε άδειες και
πιστοποιητικά
ΠΑΝΙΔΑ
α)

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic
Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [για όλα τα
θηλαστικά — με εξαίρεση την αναγνώριση των ακόλουθων ονομασιών για τα άγρια ζώα των ειδών (αντί των ονομασιών
των κατοικιδίων): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion· και με
εξαίρεση τα είδη που αναφέρονται κατωτέρω]
BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin

Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [για το είδος
Orcaella heinsohni]
BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic

reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. — Interna
tional Journal of Primatology, 29: 723-741. [για τα είδη Cacajao ayresi, C. hosomi]
BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. &
STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. — International Journal of Primatology, 25: 97-163. [για το

είδος Trachypithecus villosus]
CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S.,
MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus

Sotalia: species level ranking for “tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and “costero” (Sotalia guianensis) dolphins. Marine
Mammal Science 23: 358-386 [για τα είδη Sotalia fluviatilis και Sotalia guianensis]
DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E.

(2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. —
Science, 312: 1378-1381. [για το είδος Rungwecebus kipunji]
DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. — Primate Conservation, 22:

55-70. [για το είδος Aotus jorgehernandezi]
DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey

from southern Caquetá, Colombia. — Primate Conservation, 25: 1-9. [για το είδος Callicebus caquetensis]
FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from

southwestern Brazilian Amazonia. — International Journal of Primatology, 31: 693-714. [για το είδος Mico
rondoni]
GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A

new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from
Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. — Amer. J. Primatology, 73: 96-107. [για το είδος Rhinopithecus
strykeri]
MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. —

International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [για το είδος Tarsius lariang]
OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a

neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). — Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro,
N.S., Zoologia, 523: 1-16. [για το είδος Cebus flavius]
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RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy

Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [για τα είδη Physeter
macrocephalus και Platanista gangetica]
SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau

Island, North Sulawesi. — Primate Conservation, 23: 55-64. [για το είδος Tarsius tumpara]
SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western

Arunachal Pradesh, northeastern India. — International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/
s10764-005-5333-3. [για το είδος Macaca munzala]
VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested

gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12. [για το είδος
Nomascus annamensis]
WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. — Nature, 426:

278-281. [για το είδος Balaenoptera omurai]
WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus

Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. —
Primate Conservation, 20: 29-39. [για το είδος Callicebus aureipalatii]
WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference.

Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [για τα είδη Loxodonta africana,
Puma concolor, Lama guanicoe και Ovis vignei]
β)

ΠΤΗΝΑ
MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum

of Natural History. 207 pp. [για ονομασίες πτηνών σε επίπεδο τάξης και οικογένειας]
DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and

enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). [για όλα τα είδη πτηνών — εξαιρουμένων των
ταξινομικών βαθμίδων που αναφέρονται κατωτέρω και για το είδος Lophura imperialis, τα δείγματα του οποίου θα
πρέπει να θεωρούνται δείγματα του L. edwardsi]
DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.

nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (διατίθεται στον δικτυακό τόπο της CITES) [σε
συνδυασμό με DICKINSON 2003 για όλα τα είδη πτηνών — εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που αναφέρονται
παρακάτω]
ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier

neuer Unterarten. — Papageien, 8: 278-286. [για το είδος Pyrrhura parvifrons]
COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of

the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [για τα είδη Psittacula
intermedia και Trichoglossus haematodus]
COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). — Forktail, 22: 85-112. [για το είδος

Garrulax taewanus]
CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis
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RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Therap

hosinae). — Arthropoda, 16(2): 26-30. [για το είδος Brachypelma kahlenbergi]
Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World
Spider Catalog, an online reference, Version 6.5 as of 7 April 2006 [για τα Theraphosidae]

ζ)

ΕΝΤΟΜΑ
BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). –

African Entomology, 13(2): 347-352. [για το είδος Colophon endroedyi]
MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).

(ISBN 4-9900697-0-6). [για πεταλούδες των γενών Ornithoptera, Trogonoptera και Troides]

η)

ΒΔΕΛΛΕΣ
NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. —

Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [για
τα είδη Hirudo medicinalis και Hirudo verbana]

θ)

ΑΝΘΟΖΩΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΖΩΑ

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEPWCMC 2012.
ΧΛΩΡΙΔΑ

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (επανέκδοση με διορθώσεις 1998)]
για τις ονομασίες γένους όλων των φυτών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των προσαρτημάτων της σύμβασης,
εκτός εάν έχουν αντικατασταθεί από πρότυπους καταλόγους εγκεκριμένους από τη διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της
σύμβασης.
A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge
University Press) για τα συνώνυμα γένους που δεν αναφέρονται στο The Plant-Book, εκτός εάν αντικαθίστανται από
πρότυπους καταλόγους εγκεκριμένους από τη διάσκεψη των μερών της σύμβασης, σύμφωνα με τις αναφορές που
παρατίθενται κατωτέρω.
The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third
International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch), ως κατευθυντήρια
γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών των Cycadaceae, Stangeriaceae και Zamiaceae.
CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών των Cyclamen (Primulaceae)
και Galanthus και Sternbergia (Liliaceae).
CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών της Cactaceae.
CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών των Dionaea, Nepenthes και
Sarracenia.
CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich,
Switzerland, σε συνεργασία με τους Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland) και η ενημέρωσή της: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007),
CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε
ονομασίες ειδών του Aloe και Pachypodium.
World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες
ειδών του Taxus.
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CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) ως κατευθυντήρια γραμμή για
παραπομπές σε ονομασίες ειδών του Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione and
Sophronitis (Τόμος 1, 1995) και Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula and Encyclia (Τόμος 2, 1997), και Aerangis,
Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides και Miltoniopsis, Renanthera,
Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda και Vandopsis (Τόμος 3, 2001)· και Aerides, Coelogyne, Comparettia και
Masdevallia (Volume 4, 2006).
The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, εκδόθηκε
από the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε
ονομασίες ειδών των succulent euphorbias.
Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden και the Federal Agency for Nature
Conservation, Bonn, Germany) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες των ειδών του Dicksonia.
Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151.
National Botanical Institute, Pretoria, South Africa ως κατευθυντήρια γραμμή για ονομασίες των ειδών του Hoodia.
Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006):
Medicinal Plant Conservation 12:50 ως κατευθυντήρια γραμμή για ονομασίες των ειδών του Guaiacum.
CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the
authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030
Vienna (Austria) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές στις σε ονομασίες ειδών του γένους Bulbophyllum.
The Checklist of CITES species (2005, 2007 και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις της), που εκδόθηκαν από το UNEP —
WCMC, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανεπίσημος κατάλογος των επιστημονικών ονομασιών που εγκρίθηκαν από τη
διάσκεψη των μερών για τα ζωικά είδη που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 338/97, και ως ανεπίσημη σύνοψη των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις πρότυπες αναφορές που εγκρίθηκαν
για την ονοματολογία της CITES».
2. Το παράρτημα IX τροποποιείται ως εξής:
α) Στο σημείο 1 του παραρτήματος IX, η εγγραφή «Q Τσίρκα και περιοδεύουσες εκθέσεις» αντικαθίσταται από «Q
Περιοδεύουσες εκθέσεις (συλλογές δειγμάτων, τσίρκα, θηριοτροφεία, εκθέσεις φυτών, ορχήστρες ή μουσειακές εκθέσεις
που εκτίθενται στο κοινό για εμπορικούς σκοπούς)».
β) Στο σημείο 2 του παραρτήματος IX, προστίθεται η ακόλουθη σειρά:
«X

Δείγματα που λαμβάνονται στο θαλάσσιο περιβάλλον εκτός της δικαιοδοσίας κράτους»

3. Στο παράρτημα X, η εγγραφή «Lophophurus impejanus» αντικαθίσταται από «Lophophorus impejanus».
4. Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα XIII:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII
ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 57 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3α

Ceratotherium simum simum
Hippopotamus amphibius
Loxodonta africana
Ovis ammon
Panthera leo
Ursus maritimus».

