ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ/EUROPEAN UNION

ΑΙΤΗΣΗ/APPLICATION

3

3

Αριθ./No

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/CERTIFICATE

1. Αιτών/Applicant

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί εκτός της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας/
Not for use outside the European Community
Πιστοποιητικό νόμιμης απόκτησης/Certificate of legal acquisition
Πιστοποιητικό για εμπορικές δραστηριότητες/Certificate for commercial activities
Πιστοποιητικό διακίνησης ζωντανών δειγμάτων/Certificate for movement of live specimen
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής για την προστασία των
ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους.
Council Regulation (EC) No. 338/97 and Commission Regulation (EC) No. 865/2006 on the protection of species of wild
fauna and flora by regulating trade therein.

2. Eγκεκριμμένη τοποθεσία για ζωντανά δείγματα των ειδών του
Παραρτήματος Α.
Authorized location for live specimens of Annex A species.

4. Περιγραφή δειγμάτων (συμπεριλαμβανομένων σημάνσεων,
φύλου/ημερομηνίας γεννήσεως για τα ζωντανά ζώα).
Description of specimens (incl. marks, sex/date of birth for live
animals).

3. Εκδίδον διαχειριστικό όργανο.
Issuing Management Authority.

5. Καθαρό Βάρος (Kg)/Net Mass (Kg)

7. Προσάρτημα CITES
CITES Appendix

6. Ποσότητα/Quantity

8. Παράρτημα ΕΕ
EU Annex

9. Πηγή
Source

10. Χώρα Καταγωγής/Country of Origin
11. Αριθμός Αδείας/Permit No.
16. Επιστημονική ονομασία του είδους/Scientific name of species.
17. Κοινή ονομασία του είδους (εάν διατίθεται)/Common name of species (if
available).

12. Ημερομηνία έκδοσης/Date of issue

13. Κράτος μέλος εισαγωγής/Member State of import.
14. Έγγραφο αριθ./Document No.

15. Ημερομηνία έκδοσης/Date of issue

18. Βεβαιώνω ότι τα δείγματα που περιγράφονται ανωτέρω/I hereby certified that the specimens described above:
α)/ a)

έχουν αποσπαστεί από το φυσικό τους περιβάλλον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο κράτος μέλος έκδοσης / were taken from the wild in
accordance with the legislation in force in the issuing Member State.

β)/ b)

πρόκειται για εγκατελειμμένα ή δραπετεύσαντα δείγματα τα οποία ανακτήθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο κράτος μέλος έκδοσης / are
abandoned or escaped specimens that were recovered in accordance with the legislation in force in the issuing Member State.

γ)/ c)

πρόκειται για δείγματα που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί εν αιχμαλωσία ή έχουν αναπαραχθεί τεχνητά / are captive born-and-bred or articificially propagated
specimens.

δ)/ d)

αποκτήθηκαν ή εισήχθησαν στην Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 / were acquired in or introduced into the Union in
compliance with the provisions of Coucil Regulation (EC) No.338/97.

ε)/ e)

αποκτήθηκαν ή εισήχθησαν στην Ένωση πριν από την 1η Ιουνίου 1997 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 / were acquired in or introduced
into the Union before 1 June 1997 in accordance with Council Regulation (EEC) No.3626/82.

στ)/ f)

αποκτήθηκαν ή εισήχθησαν στην Ένωση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1984 σύμφωνα με τις διατάξεις της CITES / were acquired in or introduced into the
Union before 1 January 1984 in compliance with the provisions of CITES.

ζ)/ g)

αποκτήθηκαν ή εισήχθησαν στο εκδίδον κράτος μέλος πριν τεθούν σε ισχύ στην επικράτειά του οι διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 338/97 ή (ΕΟΚ) αριθ.
3626/82 ή της CITES / were acquired in or introduced into the issuing Member State before the provisions and Regulations (EC) No. 338/97 or 3626/82 or of
CITES became applicable in this territory.

19. Ζητώ να μου χορηγηθεί δικαιολογητικό ώστε/I request a document for the purpose of:
α)/ a)
να επιβεβαιωθεί ότι το δείγμα προς (επαν)εξαγωγή αποκτήθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του εν λόγω είδους / confirming
that a specimen to be (re)-exported has been acquired in accordance with the legislation in force on the protection of the species in question.
β)/ b)

να εξαιρεθούν προς πώληση δείγματα του Παραρτήματος Α από τις απαγορεύσεις που σχετίζονται με τις εμπορικές δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 / exempting for sale Annex A specimens from the prohibitions relating to commercial activities
listed in Article 8.1 of Regulation (EEC) No.338/97.

γ)/ c)

να εξαιρεθούν με σκοπό την έκθεση στο κοινό χωρίς πώληση δείγματα του πραρτήματος Α από τις απαγορεύσεις που σχετίζονται με τις εμπορικές
δραστηριότητες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 / exempting for display to the public without sale Annex A specimens from the prohibitions relating to
commercial activities listed I Article 8.1 of Regulation (EC) No 338/97

δ)/ d)

να χρησιμοποιηθούν τα δείγματα για την προαγωγή της επιστήμης/την αναπαραγωγή ή τον πολλαπλασιασμό /την έρευνα ή την εκπαίδευση ή άλλους μη
επιζήμιους σκοπούς / using the specimens for the advancement of science/breeding or propagation/research or education or other non-detrimental purposes.

ε)/e)

να εγκριθεί η μετακίνηση εντός της Ένωσης ζωντανού δείγματος του παραρτήματος Α από την τοποθεσία που αναφέρεται στην άδεια εισαγωγής ή σε
οιοδήποτε πιστοποιητικό / authorizing the movement within the Union of a live Annex A specimen from the location indicated in the import permit or in any
certificate.
20. Παρατηρήσεις/Remarks
Επισυνάπτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δηλώνω ότι, εξ
όσων γνωρίζω και πιστεύω, όλα τα διαβιβαζόμενα στοιχεία είναι
ορθά/I attach the necessary documentary evidence and declare
that all the particulars provided are to the best of my knowledge
and belief correct
Δηλώνω ότι κατά το παρελθόν δεν έχει απορριφθεί ανάλογη
αίτηση πιστοποιητικού για τα ως άνω δείγματα/I declare that an
application for a permit/certificate for the above specimens was
not previously rejected

Ονοματεπώνυμο αιτούντος / Name of applicant

Υπογραφή/Signature

Τόπος και Hμερομηνία/Place and date

