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Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 865/2006,
annettu 4 päivänä toukokuuta 2006,
luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
(EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:
virallinen lehti
N:o
►M1
►M2
►M3
►M4
►M5
►M6

Komission asetus (EY) N:o 100/2008, annettu 4 päivänä
helmikuuta 2008
Komission asetus (EU) N:o 791/2012, annettu 23 päivänä
elokuuta 2012
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 792/2012, annettu 23
päivänä elokuuta 2012
Komission asetus (EU) N:o 1283/2013, annettu 10 päivänä
joulukuuta 2013
Komission asetus (EU) 2015/56, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015
Komission asetus (EU) 2015/870, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2015
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▼B
KOMISSION ASETUS (EY) N:o 865/2006,
annettu 4 päivänä toukokuuta 2006,
luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa
sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97
täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
▼M2
ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden
kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 338/97 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 2, 3 ja 4
kohdan,
▼B
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Olisi annettava säännökset asetuksen (EY) N:o 338/97 täytän
töönpanemiseksi ja sen varmistamiseksi, että luonnonvaraisen
eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa
koskevan yleissopimuksen (CITES), jäljempänä ’yleissopimus’,
määräyksiä noudatetaan kaikilta osin.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 338/97 yhdenmukaisen täytäntöönpanon var
mistamiseksi on tarpeen vahvistaa yksityiskohtaiset edellytykset
ja vaatimukset lupa- ja todistushakemusten käsittelyä ja tällaisten
asiakirjojen myöntämistä, voimassaoloa ja käyttöä varten. Sen
vuoksi on aiheellista vahvistaa mallit, joiden mukaisia kyseisten
asiakirjojen on oltava.

(3)

On myös tarpeen vahvistaa eläinlajien vankeudessa syntyneiden
ja kasvatettujen yksilöiden ja kasvilajien keinotekoisesti lisättyjen
yksilöiden käsittelyä koskeviin edellytyksiin ja vaatimuksiin liit
tyvät yksityiskohtaiset säännökset, jotta voidaan varmistaa tällai
siin yksilöihin sovellettavien poikkeusten yhtenäinen täytäntöön
pano.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 338/97 7 artiklan 3 kohdassa säädetyt poik
keukset, jotka koskevat sellaisia yksilöitä, jotka ovat henkilökoh
taisia tavaroita tai kotiesineistöä, edellyttävät, että säännöksiä tar
kennetaan, jotta ne olisivat yleissopimuksen VII artiklan 3 kap
paleen mukaisia.

(5)

Sen varmistamiseksi, että asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 1
kohdan mukaisista sisäisen kaupan kielloista tehtäviä poikkeuksia
sovelletaan yhdenmukaisesti, on tarpeen säätää niiden määrittelyä
koskevista edellytyksistä ja perusteista.

(6)

On tarpeen vahvistaa menettelyjä lajien tiettyjen yksilöiden mer
kitsemistä varten, jotta voidaan helpottaa niiden tunnistamista ja
varmistaa asetuksen (EY) N:o 338/97 säännösten täytäntöönpano.

(7)

Olisi annettava säännöksiä asetuksessa (EY) N:o 338/97 tarkoi
tettujen määräaikaiskertomusten sisällöstä, muodosta ja esittämi
sestä.

(8)

Kaiken erityisesti lajien biologiseen ja kaupalliseen asemaan, nii
den käyttöön ja niiden kaupan valvontamenetelmiin liittyvän tie
don olisi oltava käytettävissä asetuksen (EY) N:o 338/97 liittei
den tulevien muutosten käsittelemistä varten.

(1) EUVL L 61, 3.3.1997, s. 1.
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▼B
(9)

Yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin 12. kokouksessa,
joka pidettiin Santiagossa, Chilessä, 3–15 päivänä marraskuuta
2002, annettiin joukko päätöslauselmia, jotka koskivat muun mu
assa lupien ja todistusten yksinkertaistettua myöntämismenettelyä;
erityistä todistusta, jonka avulla voidaan helpottaa tiettyjen kier
tävään näyttelyyn kuuluvien yksilöluokkien siirtoja; henkilökoh
taisia tavaroita koskevia lisäpoikkeuksia; kaviaaripakkausten mer
kintöjä koskevia ajantasaistettuja vaatimuksia sekä muita rutiinija teknisiä toimenpiteitä, kuten luvissa ja todistuksissa käytettä
vien tunnusten muutoksia sekä muutoksia vakiintuneiden nimis
tölähteiden luetteloon, jota käytetään määritettäessä yleissopimuk
sen liitteissä lueteltujen lajien nimiä. Sen vuoksi on tarpeen ottaa
huomioon nämä päätöslauselmat.

(10)

Koska henkilökohtaisessa omistuksessa olevien vankeudessa syn
tyneiden ja kasvatettujen elävien eläinten sekä sellaisten henkilö
kohtaisessa omistuksessa olevien eläinten, jotka on tuotu yhteisön
alueelle ennen asetuksen (EY) N:o 338/97, luonnonvaraisen eläi
mistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa
koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä 3 päivänä
joulukuuta 1982 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
3626/82 (1) tai kansallisen yleissopimuksen täytäntöönpanoa kos
kevan lainsäädännön soveltamista, tuonnin ja viennin sääntelystä
aiheutuu hallinnollisia rasitteita, ja koska tällainen vienti ja tuonti
ei ole esteenä luonnonvaraisen eläimistön suojelulle, niitä varten
olisi luotava oma erityinen todistus.

(11)

Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelemisesta niiden kaup
paa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 30 päivänä
elokuuta 2001 annettua komission asetusta (EY) N:o
1808/2001 (2) on tarpeen sen vuoksi muuttaa huomattavilta osin.
Muutosten laajuuden johdosta ja selkeyden vuoksi asetus (EY)
N:o 1808/2001 olisi kokonaisuudessaan korvattava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisten
kasvi- ja eläinlajien kauppaa käsittelevän komitean lausunnon
mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU
MÄÄRITELMÄT

1 artikla
Määritelmät
Asetuksen (EY) N:o 338/97 2 artiklassa säädettyjen määritelmien lisäksi
tässä asetuksessa tarkoitetaan
▼M6
1)

’hankintapäivällä’ päivää, jona yksilö on otettu luonnonvaraisesta
ympäristöstään, syntynyt vankeudessa tai lisätty keinotekoisesti tai,
jos kyseistä päivää ei tiedetä, varhaisinta todennettavaa päivää,
jona se ensimmäisen kerran tuli jonkun henkilön haltuun;

(1) EYVL L 384, 31.12.1982, s. 1. Asetus sellaisena kuin sen on muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 2727/95 (EYVL L 284, 28.11.1995, s. 3).
(2) EYVL L 250, 19.9.2001, s. 1.
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▼B
2)

’toisen sukupolven jälkeläisillä (F2)’ ja ’seuraavien sukupolvien
jälkeläisillä (F3, F4 jne.)’ yksilöitä, jotka on tuotettu säädellyssä
ympäristössä sellaisista vanhemmista, jotka niin ikään on tuotettu
säädellyssä ympäristössä erotuksena yksilöistä, jotka on tuotettu
säädellyssä ympäristössä vanhemmista, joista vähintään toinen on
siitetty luonnonvaraisessa ympäristössä tai otettu sieltä (ensimmäi
sen sukupolven jälkeläiset (F1);

3)

’vanhempien sukupolvella’ kaikkia niitä jalostustapahtumaan osal
listuvia eläimiä, joita käytetään uusien yksilöiden tuottamiseen;

4)

’säädellyllä ympäristöllä’ tiettyyn lajiin kuuluvien eläinten tuotta
mista varten muutettua ympäristöä, jolla on rajat sen estämiseksi,
että lajin eläimiä, munia tai sukusoluja pääsee säädeltyyn ympäris
töön tai poistuu sieltä, ja jonka yleisiin ominaisuuksiin voivat
kuulua muun muassa häkit, jätehuolto, terveydenhoito, suojelu
petoeläimiltä ja keinoruokinta;

4a)

’viljellyllä emokasvikannalla’ valvotuissa olosuhteissa kasvatettu
jen, lisäämiseen käytettävien kasvien joukkoa, joka on toimivaltai
sen hallintoviranomaisen hyväksymällä tavalla ja kyseisen jäsen
valtion toimivaltaista tieteellistä viranomaista kuullen:

▼M2

i) saatu CITES-yleissopimuksen määräysten ja asiaa koskevan
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja tavalla, joka ei ole
vahingollinen lajien säilymiselle luonnonvaraisessa ympäristös
sä; sekä
ii) ylläpidetty riittävinä määrinä lisääntymistä varten siten, että
minimoidaan tai poistetaan tarve lisätä yksilöitä ottamalla niitä
luonnonvaraisesta ympäristöstä; tällainen lisääminen voi tapah
tua ainoastaan poikkeuksellisesti ja sen on rajoituttava mää
rään, joka on tarpeen viljellyn emokasvikannan elinvoimaisuu
den ja tuottavuuden ylläpitämiseksi;
4b) ’metsästysmuistolla’ kokonaista eläintä tai helposti tunnistettavaa
eläimen osaa tai johdannaista, joka on määritetty siihen liittyvässä
CITES-luvassa tai -todistuksessa ja joka täyttää seuraavat edelly
tykset:
i) se on raaka, käsitelty tai valmistettu;
ii) se on metsästäjän laillisesti hankkima metsästämällä metsäs
täjän henkilökohtaista käyttöä varten;
iii) metsästäjä tuo, vie tai jälleenvie sen tai se tuodaan, viedään tai
jälleenviedään metsästäjän puolesta osana siirtämistä sen alku
perämaasta viime kädessä metsästäjän vakituiseen asuinvalti
oon;
▼B
5)

’henkilöllä, jonka vakinainen asuinpaikka on yhteisön alueella’,
henkilöä, joka asuu yhteisön alueella vähintään 185 päivää kalen
terivuodessa sellaisten ammatillisten siteiden vuoksi tai, jos kyse
on henkilöstä, jolla ei ole ammatillisia siteitä, sellaisten henkilö
kohtaisten siteiden vuoksi, jotka ovat osoitus läheisistä yhteyksistä
tämän henkilön ja hänen asuinpaikkansa välillä;

6)

’kiertävällä näyttelyllä’ kiertävää näytekokoelmaa, sirkusta, eläin
näyttelyä tai kasvinäyttelyä, orkesteria tai museonäyttelyä, jota
esitellään kaupallisessa tarkoituksessa yleisölle;

▼M6
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▼M1
7)

’toimituskohtaisilla todistuksilla’ 48 artiklan mukaisesti myönnet
täviä todistuksia, jotka ovat voimassa ainoastaan yhden tai usean
eritellyn toimituksen osalta;

8)

’yksilökohtaisilla todistuksilla’ 48 artiklan mukaisesti myönnettä
viä muita kuin toimituskohtaisia todistuksia;

9)

’näytekokoelmalla’ laillisesti hankittujen kuolleiden yksilöiden,
niiden osien ja johdannaisten kokoelmaa, jota kuljetetaan rajojen
yli esittelytarkoituksissa;

▼B

▼M1

10) ’yleissopimusta edeltävältä ajalta olevalla yksilöllä’ yksilöä, joka
on hankittu ennen kuin kyseinen laji ensimmäisen kerran sisälly
tettiin yleissopimuksen liitteisiin.
▼B
II LUKU
LOMAKKEET JA TEKNISET VAATIMUKSET

▼M3

__________

▼B
4 artikla
Lomakkeiden täyttäminen
▼M2
1.
Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 (1) 2 artik
lassa tarkoitetut lomakkeet on täytettävä koneella.
▼M6
Hakemukset, jotka koskevat tuonti- ja vientilupia, jälleenvientitodistuk
sia, asetuksen (EY) N:o 338/97 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 3 ja
4 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuja todistuksia, henkilökohtaista omistusta koskevia todistuksia,
näytekokoelmatodistuksia, soitintodistuksia ja kiertävien näyttelyjen to
distuksia, sekä tuonti-ilmoitukset, lisälehdet ja nimilaput voidaan kuiten
kin täyttää kuulakärkikynällä selvällä käsialalla suuraakkosin.
▼M2
2.
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 liitteessä I tarkoite
tuissa lomakkeissa 1–4, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012
liitteessä II tarkoitetuissa lomakkeissa 1 ja 2, täytäntöönpanoasetuksen
(EU) N:o 792/2012 liitteessä III tarkoitetuissa lomakkeissa 1 ja 2 ja
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 liitteessä V tarkoitetuissa
lomakkeissa 1 ja 2 sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012
2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa lisälehdissä ja täytäntöönpanoase
tuksen (EU) N:o 792/2012 2 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuissa nimila
puissa olevaa kirjoitusta ei saa poistaa eikä muuttaa, ellei tällaisia pois
toja tai muutoksia todisteta oikeiksi luvan tai todistuksen myöntävän
hallintoviranomaisen leimalla ja allekirjoituksella. Poistot ja muutokset
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 2 artiklan 2 kohdassa
(1) EUVL L 242, 7.9.2012, s 13.
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▼M2
tarkoitetuissa tuonti-ilmoituksissa ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o
792/2012 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa lisälehdissä voidaan todis
taa oikeiksi myös sen tullitoimipaikan leimalla ja allekirjoituksella,
jonka kautta tuonti tapahtuu.
▼B
5 artikla
Lupien ja todistusten sekä niitä koskevien hakemusten sisältö
Luvissa ja todistuksissa sekä niitä koskevissa hakemuksissa esitettävien
tietojen ja viittausten on täytettävä seuraavat vaatimukset:
1) yksilöiden kuvaukseen, jos sellaista edellytetään, on sisällytettävä
jokin liitteessä VII luetelluista tunnuksista;
2) määrä ja nettopaino on ilmoitettava liitteessä VII lueteltuina yksik
köinä;
3) eliösystematiikan luokitteluyksikkö, johon yksilö kuuluu, on ilmoi
tettava lajin tarkkuudella lukuun ottamatta niitä tapauksia, joissa
asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteiden mukaisesti erotellaan alalaji
tai joissa yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssi on katsonut,
että erottelu korkeammalla taksonomian tasolla riittää;
4) luokitteluyksiköiden tieteellisiä nimiä ilmoitettaessa on käytettävä
tämän asetuksen liitteessä VIII lueteltuja vakiintuneita nimistölähtei
tä;
5) tarvittaessa on ilmoitettava toimituksen tarkoitus jonkin tämän ase
tuksen liitteessä IX olevassa 1 kohdassa luetellun tunnuksen avulla;
6) yksilöiden alkuperä on ilmaistava käyttäen jotakin tämän asetuksen
liitteessä IX olevan 2 kohdan tunnuksista.
Jos 6 alakohdassa tarkoitettujen tunnusten käyttö edellyttää asetuksessa
(EY) N:o 338/97 tai tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten täyttymis
tä, tunnusten on täytettävä nämä vaatimukset.
▼M1
5 a artikla
Kasviyksilöitä koskevien lupien, todistusten ja hakemusten erityinen
sisältö
▼M2
Jos kasviyksilöihin ei enää voida soveltaa yleissopimuksen määräyksiä
tai asetuksen (EY) N:o 338/97 säännöksiä koskevia poikkeuksia, jotka
perustuvat kyseisen asetuksen liitteessä olevaan liitteiden A, B, C ja D
tulkintaa koskevaan tekstiin ja joiden nojalla yksilöt on laillisesti viety
ja tuotu, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 liitteessä I ja III
olevien lomakkeiden kohdassa 15, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o
792/2012 liitteessä II olevien lomakkeiden kohdassa 4 ja täytäntöönpa
noasetuksen (EU) N:o 792/2012 liitteessä V olevien lomakkeiden koh
dassa 10 ilmoitettava maa voi olla se maa, jossa edellytykset soveltaa
yksilöihin poikkeusta päättyivät.
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▼M1
Näissä tapauksissa kohdassa, joka luvassa tai todistuksessa on varattu
”erityisehdoille”, on ilmoitettava ”Laillisesti tuotu CITES-säännöksiä
koskevan poikkeuksen nojalla” ja täsmennettävä, mihin poikkeukseen
viitataan.
▼M2
6 artikla
Lomakkeiden liitteet
1.
Jos jossakin täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 2 artik
lassa tarkoitetussa lomakkeessa on liite, joka on erottamaton osa loma
ketta, liitteen kuuluminen erottamattomana osana lomakkeeseen sekä
liitteen sivumäärä on ilmoitettava selkeästi kyseisessä luvassa tai todis
tuksessa, ja liitteen jokaisella sivulla on oltava seuraavat tiedot:
a) luvan tai todistuksen numero sekä myöntämispäivä;
b) luvan tai todistuksen myöntäneen hallintoviranomaisen allekirjoitus
ja leima tai sinetti.
2.
Jos täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 2 artiklan 1 koh
dassa tarkoitettuja lomakkeita käytetään useampaa kuin yhtä lähetykseen
kuuluvaa lajia varten, niihin on liitettävä liite, jossa on tämän artiklan 1
kohdan mukaisesti vaadittujen tietojen lisäksi oltava jokaisen lähetyk
seen kuuluvan lajin osalta asianomaisen lomakkeen kohdat 8–22 sekä
kohdan 27 osiot, joissa ilmoitetaan ”todellisen tuonnin tai (jälleen)vien
nin määrä/nettopaino” ja tarvittaessa ”lähetyksen saapuessa kuolleiden
eläinten lukumäärä”.
3.
Jos täytäntöönpanoasetuksen (EU) No 792/2012 2 artiklan 3 koh
dassa tarkoitettuja lomakkeita käytetään useampaa kuin yhtä lajia varten,
niihin on liitettävä liite, jossa on tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti
vaadittujen tietojen lisäksi jokaisen lähetykseen kuuluvan lajin osalta
asianomaisen lomakkeen kohdat 8–18.
4.
Jos täytäntöönpanoasetuksen (EU) No 792/2012 2 artiklan 5 koh
dassa tarkoitettuja lomakkeita käytetään useampaa kuin yhtä lajia varten,
niihin on liitettävä liite, jossa on tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti
vaadittujen tietojen lisäksi jokaisen lähetykseen kuuluvan lajin osalta
asianomaisen lomakkeen kohdat 4–18.
▼B
7 artikla
Kolmansien maiden myöntämät luvat ja todistukset
1.
Sovelletaan 4 artiklan 1 ja 2 kohtaa, 5 artiklan 3, 4 ja 5 alakohtaa
sekä 6 artiklaa päätettäessä siitä, ovatko kolmansien maiden myöntämät
yhteisöön tuotavia yksilöitä koskevat luvat ja todistukset hyväksyttäviä.
2.
Jos 1 kohdassa tarkoitetut luvat ja todistukset koskevat sellaisten
lajien yksilöitä, jotka kuuluvat vapaaehtoisesti määritettyjen tai yleis
sopimuksen sopimuspuolten konferenssin määrittämien tuontikiintiöiden
piiriin, ne voidaan hyväksyä ainoastaan, jos niissä eritellään kuluvan
vuoden aikana vietyjen yksilöiden kokonaismäärä mukaan lukien se
yksilöiden määrä, jota kyseinen lupa koskee, sekä kyseessä olevan lajin
kiintiö.
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▼B
3.
Kolmansien maiden myöntämät jälleenvientitodistukset hyväksy
tään ainoastaan, jos todistuksissa mainitaan alkuperämaa ja asianomai
sen vientiluvan numero ja myöntämispäivä sekä tarvittaessa viimeinen
jälleenviejämaa ja asianomaisen jälleenvientitodistuksen numero ja
myöntämispäivä, tai jos niihin on liitetty tyydyttävät perustelut tällaisten
tietojen puuttumiselle.
▼M1
4.
Kolmansien maiden myöntämät luvat ja todistukset, joissa alkupe
rätunnus on ”O”, voidaan hyväksyä ainoastaan, jos ne koskevat yksi
löitä, jotka ovat 1 artiklan 10 kohdassa esitetyn ”yleissopimusta edeltä
vältä ajalta olevien yksilöiden” määritelmän mukaisia, ja niissä esitetään
joko yksilöiden hankintapäivä tai ilmoitus siitä, että yksilöt on hankittu
ennen tiettyä päivää.
▼M2
5.
Vienti- tai jälleenvientimaan viranomaisen on vahvistettava vien
tiluvat ja jälleenvientitodistukset määrällä, allekirjoituksella ja leimalla
viennin vahvistamista koskevassa asiakirjan kohdassa. Jos vientiasiakir
jaa ei ole vahvistettu vientiajankohtana, tuojamaan hallintoviranomaisen
olisi oltava yhteydessä viejämaan hallintoviranomaiseen ja otettava asia
kirjan hyväksymisen määrittämisessä huomioon mahdolliset lieventävät
asianhaarat tai asiakirjat.
▼M6
6.
Kolmansien maiden myöntämät vientiluvat ja jälleenvientitodistuk
set hyväksytään ainoastaan, mikäli kyseisen kolmannen maan toimival
tainen viranomainen toimittaa pyydettäessä tyydyttävät tiedot siitä, että
yksilöt on hankittu noudattaen kyseisen lajin suojelua koskevaa lainsää
däntöä.
▼B
III LUKU
ASIAKIRJOJEN MYÖNTÄMINEN, KÄYTTÖ JA VOIMASSAOLO

8 artikla
Asiakirjojen myöntäminen ja käyttö
▼M2
1.
Asiakirjat on myönnettävä ja niitä on käytettävä tämän asetuksen
sekä asetuksen (EY) N:o 338/97 ja erityisesti sen 11 artiklan 1–4 koh
dan säännösten ja edellytysten mukaisesti. Luvat ja todistukset voidaan
myöntää paperilla tai sähköisesti.
▼B
Näiden asetusten ja niiden täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallis
ten säännösten noudattamisen varmistamiseksi hallintoviranomainen voi
asettaa edellytyksiä, ehtoja ja vaatimuksia, jotka on annettu asianomai
sissa asiakirjoissa.
2.
Asiakirjojen käyttö ei estä soveltamasta muita muodollisuuksia,
jotka koskevat tavaroiden liikkumista yhteisön alueella, tavaroiden tu
omista yhteisöön tai niiden vientiä tai jälleenvientiä yhteisöstä, taikka
käyttämästä näihin muodollisuuksiin tarkoitettuja asiakirjoja.
3.
Hallintoviranomaisten on päätettävä lupien ja todistusten myöntä
misestä yhden kuukauden kuluessa siitä, kun asianmukaisesti täytetty
hakemus on jätetty.
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▼B
Jos luvan tai todistuksen myöntävä hallintoviranomainen kuitenkin kuu
lee kolmansia, päätös voidaan kuitenkin tehdä vasta, kun tällainen kuu
leminen on saatu tyydyttävällä tavalla päätökseen. Hakijoille on ilmoi
tettava, jos heidän hakemustensa käsittely viivästyy huomattavasti.
▼M6
9 artikla
Yksilöiden lähetykset
Erillinen tuontilupa, tuonti-ilmoitus, vientilupa tai jälleenvientitodistus
myönnetään kullekin sellaiselle lähetykselle, jossa yksilöitä lähetetään
yhdessä yhden lastin osana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 31, 38, 44
b, 44 i ja 44 p artiklan soveltamista.
10 artikla
Tuonti- ja vientilupien, jälleenvientitodistusten, kiertävien
näyttelyjen todistusten, henkilökohtaista omistusta koskevien
todistusten, näytekokoelmien todistusten ja soitintodistusten
voimassaolo
▼B
1.
Jäljempänä 20 ja 21 artiklan mukaisesti myönnettävien tuontil
upien voimassaoloaika ei saa ylittää kahtatoista kuukautta. Tuontilupa
ei kuitenkaan ole voimassa, jos vastaavaa voimassa olevaa asiakirjaa
viejä- tai jälleenviejämaasta ei ole.
▼M1
Sellaiselle sampikalojen (Acipenseriformes spp.) kaviaarille, joka on
peräisin vientikiintiöiden alaisuuteen kuuluvista jaetuista kalakannoista
ja jolla on vientilupa, myönnettävien ensimmäisessä alakohdassa tarkoi
tettujen tuontilupien voimassaoloaika ei saa ylittää sen kiintiövuoden
viimeistä päivää, jona kaviaari on hankittu ja käsitelty, tai ensimmäi
sessä alakohdassa tarkoitetun 12 kuukauden kauden viimeistä päivää sen
mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.
Sellaiselle sampikalojen (Acipenseriformes spp.) kaviaarille, jolla on
jälleenvientitodistus, myönnettävien ensimmäisessä alakohdassa tarkoi
tettujen tuontilupien voimassaoloaika ei saa ylittää alkuperäisen vienti
luvan myöntämisestä alkavan 18 kuukauden kauden viimeistä päivää tai
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 12 kuukauden kauden viimeistä
päivää sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.
▼B
2.
Jäljempänä 26 artiklan mukaisesti myönnettävien vientilupien ja
jälleenvientitodistusten voimassaoloaika ei saa ylittää kuutta kuukautta.
▼M1
Sellaiselle sampikalojen (Acipenseriformes spp.) kaviaarille, joka on
peräisin vientikiintiöiden alaisuuteen kuuluvista jaetuista kalakannoista,
myönnettävien ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen vientilupien
voimassaoloaika ei saa ylittää sen kiintiövuoden viimeistä päivää, jona
kaviaari on hankittu ja käsitelty, tai ensimmäisessä alakohdassa tarkoi
tetun kuuden kuukauden kauden viimeistä päivää sen mukaan, kumpi
näistä ajankohdista on aikaisempi.
Sampikalojen (Acipenseriformes spp.) kaviaarille myönnettävien ensim
mäisessä alakohdassa tarkoitettujen jälleenvientitodistusten voimassaolo
aika ei saa ylittää vastaavan alkuperäisen vientiluvan myöntämisestä
alkavan 18 kuukauden kauden viimeistä päivää tai ensimmäisessä ala
kohdassa tarkoitetun kuuden kuukauden kauden viimeistä päivää sen
mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.
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▼M1
2 a.
Edellä olevan 1 kohdan toisen alakohdan ja 2 kohdan toisen
alakohdan soveltamista varten kiintiövuodella tarkoitetaan CITES-yleis
sopimuksen osapuolikokouksen sopimaa kiintiövuotta.
▼M6
3.
Jäljempänä 30, 37 ja 44 h artiklan mukaisesti myönnettävien kier
tävien näyttelyjen todistusten, henkilökohtaista omistusta koskevien to
distusten ja soitintodistusten voimassaoloaika ei saa ylittää kolmea vuot
ta.
▼M1
3 a.
Tämän asetuksen 44 a artiklan mukaisesti myönnettävien näyte
kokoelmatodistusten voimassaoloaika ei saa ylittää kuutta kuukautta.
Näytekokoelmatodistuksen voimassaoloajan päättymispäivä ei saa olla
siihen liittyvän ATA-carnet'n voimassaoloajan päättymispäivää myöhäi
sempi.
4.
Kun 1, 2, 3 ja 3 a kohdassa tarkoitettujen lupien ja todistusten
voimassaoloaika on päättynyt, niitä pidetään mitättöminä.
▼M6
5.
Kiertävien näyttelyjen todistusten, henkilökohtaista omistusta kos
kevien todistusten ja soitintodistusten voimassaolo päättyy, jos yksilö
myydään, katoaa, tuhotaan tai varastetaan tai jos yksilön omistus siirtyy
muulla tavoin taikka jos elävä yksilö on kuollut, karannut tai päästetty
luontoon.
6.
Haltijan on viipymättä palautettava luvan myöntäneelle hallintovi
ranomaiselle alkuperäiskappale ja kaikki muut lupakappaleet tuontilu
vasta, vientiluvasta, jälleenvientitodistuksesta, kiertävän näyttelyn todis
tuksesta, henkilökohtaista omistusta koskevasta todistuksesta, näyteko
koelmatodistuksesta tai soitintodistuksesta, jota ei ole käytetty tai joka ei
ole enää voimassa tai pätevä.
▼B
11 artikla
Käytettyjen tuontilupien sekä 47, 48, 49, 60 ja 63 artiklassa
tarkoitettujen todistusten voimassaolo
1.
Luvanhaltijan käyttämien tuontilupien kappaleiden voimassaolo
lakkaa seuraavissa tapauksissa:
a) kun niissä tarkoitetut elävät yksilöt ovat kuolleet;
b) kun niissä tarkoitetut elävät eläimet ovat karanneet tai ne on pääs
tetty luontoon;
▼M6
c) kun niissä tarkoitetut yksilöt ovat kadonneet, tuhoutuneet tai ne on
varastettu;
▼B
d) kun jokin kohdissa 3, 6 tai 8 oleva tieto ei enää vastaa todellista
tilannetta.
2.
Jäljempänä 47, 48, 49 ja 63 artiklassa tarkoitettujen todistusten
voimassaolo lakkaa seuraavissa tapauksissa:
a) kun niissä tarkoitetut elävät yksilöt ovat kuolleet;
b) kun niissä tarkoitetut elävät eläimet ovat karanneet tai ne on pääs
tetty luontoon;
▼M6
c) kun niissä tarkoitetut yksilöt ovat kadonneet, tuhoutuneet tai ne on
varastettu;
▼B
d) kun jokin kohdissa 2 ja 4 oleva tieto ei enää vastaa todellista tilan
netta;
▼M1
e) kun kohdassa 20 määritellyt erityisehdot eivät enää täyty.
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▼M2
3.
Todistukset, jotka myönnetään 48 ja 63 artiklan mukaisesti, ovat
toimituskohtaisia, jollei yksilöitä, joita tällaiset todistukset koskevat,
merkitä yksilöllisesti ja pysyvästi, tai kun kyseessä ovat kuolleet yksilöt,
joita ei voida merkitä, tunnisteta muilla keinoin.
▼B
Sen jäsenvaltion hallintoviranomainen, jonka alueella yksilö on, voi
myös asianomaista tieteellistä viranomaista kuultuaan päättää toimit
uskohtaisten todistusten myöntämisestä sellaisissa tapauksissa, joissa
katsotaan, että on olemassa muita lajin suojelemiseen liittyviä tekijöitä,
jotka ovat yksilökohtaisen todistuksen myöntämistä vastaan.
▼M1
Kun toimituskohtainen todistus myönnetään usean toimituksen sallimi
seksi, se on voimassa ainoastaan todistuksen myöntävän jäsenvaltion
alueella. Kun toimituskohtaisia todistuksia käytetään jossakin muussa
jäsenvaltiossa kuin todistuksen myöntävässä jäsenvaltiossa, ne on myön
nettävä ainoastaan yhteen toimitukseen ja niiden on oltava voimassa
vain kyseistä toimitusta varten. Kohdassa 20 on ilmoitettava, koskeeko
todistus yhtä vai useaa toimitusta, sekä jäsenvaltio (tai jäsenvaltiot),
jonka (tai joiden) alueella se on voimassa.
▼B
4.
Jäljempänä 48 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 60 artiklassa
tarkoitettujen todistusten voimassaolo lakkaa, kun todistusten kohdassa
1 oleva tieto ei enää vastaa todellista tilannetta.
▼M1
5.
Asiakirjat, joiden voimassaolo lakkaa tämän artiklan mukaisesti,
on palautettava viipymättä asiakirjat myöntäneelle hallintoviranomaisel
le, joka voi tarvittaessa myöntää todistuksen, jossa otetaan 51 artiklan
mukaisesti huomioon vaaditut muutokset.
▼B
12 artikla
Peruutetut,

kadotetut, varastetut, tuhoutuneet asiakirjat
asiakirjat, joiden voimassaolo on päättynyt

tai

1.
Kun peruutetun, kadonneen, varastetun tai tuhoutuneen asiakirjan
taikka kun kyse on luvasta tai jälleenvientitodistuksesta, jonka voimas
saolo on päättynyt, tilalle myönnetään lupa tai todistus, siinä on mai
nittava korvatun asiakirjan numero ja asiakirjan korvaamisen syy koh
dassa ”erityisehdot”.
2.
Kun vientilupa tai jälleenvientitodistus on peruutettu, kadonnut,
varastettu tai tuhoutunut, luvan tai todistuksen myöntänyt hallintoviran
omainen ilmoittaa tästä määrämaan hallintoviranomaiselle ja yleissopi
muksen sihteeristölle.

13 artikla
Tuonti- ja (jälleen)vientiasiakirjojen hakuaika sekä tullimenettelyyn
asettaminen
1.
Tuontilupia, vientilupia ja jälleenvientitodistuksia on haettava hy
vissä ajoin, ottaen huomioon 8 artiklan 3 kohta, jotta ne voidaan myön
tää ennen kuin yksilöitä tuodaan yhteisöön taikka viedään tai jälleen
viedään yhteisöstä.
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▼B
2.
Yksilöiden asettamista tullimenettelyyn ei sallita ennen kuin vaa
dittavat asiakirjat on esitetty.

14 artikla
Kolmansien maiden myöntämien asiakirjojen voimassaolo
Kun yksilöitä tuodaan yhteisöön, vaadittavat kolmansien maiden myön
tämät asiakirjat katsotaan voimassa oleviksi ainoastaan, jos ne on myön
netty ja niitä on käytetty vientiin tai jälleenvientiin kyseisestä maasta ja
niitä on käytetty tähän tarkoitukseen ennen niiden viimeistä voimassao
lopäivää ja jos niitä käytetään yksilöiden tuomiseksi yhteisöön enintään
kuuden kuukauden kuluessa niiden myöntämispäivästä.
▼M6
Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä C lueteltujen lajien yksilöiden
alkuperätodistuksia voidaan kuitenkin käyttää yksilöiden tuomiseksi
unioniin enintään kahdentoista kuukauden kuluessa niiden myöntämis
päivästä, ja kiertävien näyttelyjen todistuksia, henkilökohtaista omistusta
koskevia todistuksia sekä soitintodistuksia voidaan käyttää yksilöiden
tuomiseksi unioniin ja mainittujen todistusten hakemiseen tämän asetuk
sen 30, 37 ja 44 h artiklan mukaisesti kolmen vuoden kuluessa niiden
myöntämispäivästä.
▼B
15 artikla
Tiettyjen asiakirjojen myöntäminen takautuvasti
1.
Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa ja
14 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että tuoja tai (jälleen)viejä ilmoit
taa lähetyksen saapuessa tai ennen lähetyksen lähtöä toimivaltaiselle
hallintoviranomaiselle syyt, joiden takia vaadittavia asiakirjoja ei ole
saatavilla, asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B tai C lueteltujen lajien
yksilöitä sekä mainitun asetuksen liitteessä A lueteltujen ja sen 4 artiklan
5 kohdassa tarkoitettujen lajien yksilöitä koskevia asiakirjoja voidaan
poikkeuksellisesti myöntää takautuvasti.
2.
Edellä 1 kohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan, jos jäsenval
tion toimivaltainen hallintoviranomainen kuultuaan tarvittaessa kolman
nen maan toimivaltaisia viranomaisia on vakuuttunut siitä, että tavan
omaisesta menettelystä poikkeaminen ei johdu tuojasta tai (jälleen)vie
jästä ja että kyseessä olevien yksilöiden tuonnissa tai (jälleen)viennissä
noudatetaan muilta osin asetuksen (EY) N:o 338/97, yleissopimuksen
sekä kolmannen maan asiaa koskevan lainsäädännön säännöksiä ja mää
räyksiä.
▼M1
Kun kyseessä ovat henkilökohtaisina tavaroina tai kotiesineistönä tuot
avat tai (jälleen)vietävät yksilöt, joihin sovelletaan luvun XIV säännök
siä, tai henkilökohtaisessa omistuksessa olevat eläimet, jotka on hankittu
laillisesti ja joita pidetään henkilökohtaisesti muita kuin kaupallisia tar
koituksia varten, 1 kohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan myös, jos
jäsenvaltion toimivaltainen hallintoviranomainen kuultuaan asiaa käsit
televää valvontaviranomaista on vakuuttunut siitä, että kyseessä on ta
haton virhe eikä harhautustarkoitus ja että kyseisten yksilöiden tuonti ja
(jälleen)vienti on asetuksen (EY) N:o 338/97, yleissopimuksen ja kol
mannen maan asiaa koskevan lainsäädännön mukaista.
▼B
3.
Asiakirjoissa, jotka myönnetään 1 kohdan nojalla, on selkeästi
ilmoitettava, että ne on myönnetty takautuvasti, sekä esitettävä syyt
tähän.
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▼B
Yhteisön tuontiluvissa, yhteisön vientiluvissa ja yhteisön jälleenvienti
todistuksissa nämä tiedot on merkittävä lomakkeen kohtaan 23.
▼M2
3 a.
Kun kyseessä ovat henkilökohtaisessa omistuksessa olevat elävät
eläimet, jotka on hankittu laillisesti ja joita pidetään henkilökohtaisesti
muita kuin kaupallisia tarkoituksia varten, ja niille myönnetään tuontil
upa 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, asetuksen (EY) N:o 338/97
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kaupallinen toiminta on kiellettyä kah
den vuoden ajan luvan myöntämispäivästä eikä tänä aikana myönnetä
kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa mainittuja poikkeuksia liit
teessä A luetelluille lajeille.
Tuontilupiin, jotka on myönnetty 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti
henkilökohtaisessa omistuksessa oleville eläville eläimille ja asetuksen
(EY) N:o 338/97 liitteessä A lueteltujen lajien asetuksen 4 artiklan 5
kohdan b alakohdassa tarkoitetuille yksilöille, lisätään kohtaan 23 ilmoi
tus ”Poiketen asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 ja 5 kohdasta
kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kaupallinen toiminta
on kiellettyä vähintään kahden vuoden ajan tämän luvan myöntämis
päivästä”.
▼B
4.
Myönnetyistä vientiluvista ja jälleenvientitodistuksista on ilmoitet
tava yleissopimuksen sihteeristölle 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

16 artikla
Yhteisön kautta kuljetettavat yksilöt
Tämän asetuksen 14 ja 15 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin sellaisiin
asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä A ja B lueteltujen lajien yksilöihin,
jotka kuljetetaan yhteisön kautta, jos kauttakuljetus on muilta osin ase
tuksen (EY) N:o 338/97 mukaista.

17 artikla
Kasvien terveystodistukset
1.
Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä B ja C luetel
tuihin lajeihin kuuluvista keinotekoisesti lisätyistä kasveista sekä sellai
sista keinotekoisesti lisätyistä risteymistä, jotka on saatu niistä mainitun
asetuksen liitteessä A luetelluista lajeista, joiden kohdalle ei ole lisätty
huomautusta, noudatetaan seuraavaa:
a) jäsenvaltiot voivat päättää, että vientiluvan sijasta myönnetään kas
vien terveystodistus;
b) kolmansien maiden myöntämät kasvien terveystodistukset on hyväk
syttävä vientiluvan sijasta.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa kasvien terveystodistuksessa on
oltava lajin tieteellinen nimi tai, jos tämä on mahdotonta niiden eliösys
tematiikan yksiköiden osalta, jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o
338/97 liitteissä heimoittain, heimon tieteellinen nimi.
Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B luetellut keinotekoisesti lisätyt
orkideakasvit ja kaktuskasvit voidaan kuitenkin mainita sellaisenaan.
Kasvien terveystodistuksiin on myös merkittävä yksilöiden tyyppi ja
määrä, ja niissä on oltava leima, sinetti tai muu erityismerkintä, joka
ilmaisee, että ”yksilöt ovat CITESin määritelmän mukaan keinotekoi
sesti lisättyjä”.
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▼B
18 artikla
Tiettyä biologisten näytteiden kauppaa koskevat yksinkertaistetut
menettelyt
1.
Kun on kyse kaupasta, jolla ei ole vaikutuksia tai jolla on vain
vähäinen vaikutus kyseessä olevan lajin suojelemiseen, voidaan yksin
kertaistettujen menettelyjen perusteella käyttää ennalta myönnettyjä lu
pia ja todistuksia biologisille näytteille, joiden tyyppi ja koko määrite
tään liitteessä XI, ja jos näitä näytteitä kiireellisesti tarvitaan mainitussa
liitteessä yksilöityyn käyttöön ja seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) jokaisen jäsenvaltion on perustettava rekisteri ja pidettävä rekisteriä
henkilöistä ja elimistä, jotka voivat soveltaa yksinkertaistettuja me
nettelyjä, jäljempänä ’rekisteröidyt henkilöt ja elimet’, sekä lajeista,
joilla nämä voivat käydä kauppaa tällaisia menettelyjä soveltaen ja
varmistettava, että hallintoviranomainen tarkistaa tällaisen rekisterin
viiden vuoden välein;
b) jäsenvaltioiden on annettava rekisteröidyille henkilöille ja elimille
osittain täytettyjä lupia ja todistuksia;
c) jäsenvaltioiden on annettava rekisteröidyille henkilöille ja elimille
valtuudet merkitä lupaan tai todistukseen tietyt tiedot silloin, kun
asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen hallintoviranomainen on si
sällyttänyt lomakkeen kohtaan 23 tai vastaavaan paikkaan taikka
luvan tai todistuksen liitteeseen
i) luettelon lomakkeen kohdista, jotka rekisteröidyillä henkilöillä tai
elimillä on valtuudet täyttää kunkin lähetyksen osalta;
ii) tilan sen henkilön allekirjoitusta varten, joka on täyttänyt asia
kirjan.
Jos c alakohdan i alakohdassa tarkoitettu luettelo sisältää tieteellisiä
nimiä sisältävän kohdan, hallintoviranomaisen on sisällytettävä lu
paan tai todistukseen taikka todistuksen liitteeseen luettelo hyväksy
tyistä lajeista.
2.
Henkilö tai elin voidaan merkitä rekisteriin tietyn lajin osalta vasta
kun toimivaltainen tieteellinen viranomainen on antanut asetuksen (EY)
N:o 338/97 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 4 artiklan 2 kohdan a
alakohdan, 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 4 kohdan mukaisesti
lausunnon, jonka mukaan tämän asetuksen liitteessä XI lueteltujen bio
logisten näytteiden useatkaan toimitukset eivät vaikuta haitallisesti ky
seiden lajin suojelun tasoon.
3.
Pakkauksessa, jota käytetään biologisten näytteiden lähetyksissä
on oltava merkintä ”Muestras biológicas CITES” tai ”CITES Biological
Samples” taikka ”Échantillons biologiques CITES” sekä yleissopimuk
sen mukaisesti myönnetyn asiakirjan numero.
19 artikla
Kuolleiden

yksilöiden vientiä tai jälleenvientiä
yksinkertaistetut menettelyt

koskevat

1.
Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä B ja C luetel
tujen lajien kuolleiden yksilöiden, mukaan lukien niiden osat tai johdan
naiset, viennistä tai jälleenviennistä, jäsenvaltiot voivat yksinkertaistet
tujen menettelyjen perusteella antaa käyttää ennalta myönnettyjä vientil
upia tai jälleenvientitodistuksia edellyttäen, että seuraavat edellytykset
täyttyvät:
a) toimivaltaisen tieteellisen viranomaisen on annettava lausunto, jonka
mukaan tällainen vienti tai jälleenvienti ei vaikuta haitallisesti kysei
sen lajin suojeluun;
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▼B
b) jokaisen jäsenvaltion on perustettava rekisteri ja pidettävä rekisteriä
henkilöistä ja elimistä, jotka voivat soveltaa yksinkertaistettuja me
nettelyjä, jäljempänä ’rekisteröidyt henkilöt ja elimet’, sekä lajeista,
joilla nämä voivat käydä kauppaa tällaisia menettelyjä soveltaen ja
varmistettava, että hallintoviranomainen tarkistaa tällaisen rekisterin
viiden vuoden välein;
c) jäsenvaltioiden on annettava rekisteröidyille henkilöille ja elimille
osittain täytettyjä vientilupia ja jälleenvientitodistuksia;
d) jäsenvaltioiden on annettava rekisteröidyille henkilöille ja elimille
valtuudet merkitä luvan tai todistuksen kohtiin 3, 5, 8 ja 9 tai 10
tietyt tiedot edellyttäen, että ne täyttävät seuraavat edellytykset:
i) ne allekirjoittavat täytetyn luvan tai todistuksen lomakkeen koh
dassa 23;
ii) ne lähettävät välittömästi kappaleen todistuksesta sen myöntä
neelle hallintoviranomaiselle;
iii) ne pitävät rekisteriä, joka on toimitettava pyynnöstä toimivaltai
selle hallintoviranomaiselle ja joka sisältää yksityiskohtaiset tie
dot myydyistä yksilöistä (mukaan lukien lajin nimi, yksilön
tyyppi ja yksilön alkuperä) ja myyntipäivistä sekä ostajien nimet
ja osoitteet.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun viennin ja jälleenviennin on muutoin
oltava asetuksen (EY) N:o 338/97 5 artiklan 4 ja 5 kohdan mukainen.

IV LUKU
TUONTILUVAT

20 artikla
Hakemukset
1.
Tuontiluvan hakijan on tarvittaessa täytettävä hakemuslomakkeen
kohdat 1, 3–6 ja 8–23 sekä alkuperäiskappaleen ja kaikkien muiden
kappaleiden kohdat 1, 3, 4 ja 5 ja 8–22. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin
säätää, että ainoastaan hakemuslomake täytetään, jolloin hakemus voi
koskea useampaa kuin yhtä lähetystä.
2.
Asianmukaisesti täytetty lomake on toimitettava määräjäsenvaltion
hallintoviranomaiselle ja lomakkeessa on oltava sellaiset tiedot ja siihen
on liitettävä sellaiset asiakirjatodisteet, jotka viranomainen katsoo tar
peellisiksi, jotta se voi määrittää, voidaanko lupa myöntää asetuksen
(EY) N:o 338/97 4 artiklan nojalla.
Tietojen jättäminen pois hakemuksesta on perusteltava.
3.
Jos haetaan tuontilupaa yksilöille, joita koskeva hakemus on ai
kaisemmin hylätty, hakijan on ilmoitettava tästä hallintoviranomaiselle.
4.
Jäljempänä 64 artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitettuja yk
silöitä koskevien tuontilupien osalta hakijan on osoitettava hallintoviran
omaiselle, että 66 artiklassa säädetyt merkitsemistä koskevat vaatimuk
set on täytetty.
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20 a artikla
Tuontilupahakemusten hylkääminen
Jäsenvaltioiden on hylättävä tuontilupahakemukset, jotka koskevat jae
tuista kalakannoista peräisin olevien sampikalojen (Acipenseriformes
spp.) kaviaaria ja lihaa, ellei lajeille ole asetettu vientikiintiöitä CI
TES-yleissopimuksen osapuolikokouksen hyväksymän menettelyn mu
kaisesti.
▼B
21 artikla
Yleissopimuksen liitteeseen I sisältyvien ja asetuksen (EY) N:o
338/97 liitteessä A lueteltujen lajien yksilöille myönnetyt tuontiluvat
Yleissopimuksen liitteeseen I sisältyvien ja asetuksen (EY) N:o 338/97
liitteessä A lueteltujen lajien yksilöille myönnetyn tuontiluvan viejä- tai
jälleenviejämaalle tarkoitettu kappale voidaan palauttaa hakijalle, jotta se
voidaan esittää viejä- tai jälleenviejämaan hallintoviranomaiselle vienti
luvan tai jälleenvientiluvan myöntämistä varten. Asetuksen (EY) N:o
338/97 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti vien
tiluvan alkuperäiskappaletta ei luovuteta ennen vastaavan vientiluvan tai
jälleenvientitodistuksen esittämistä.
Jos viejä- tai jälleenviejämaalle tarkoitettua kappaletta tuontiluvasta ei
palauteta hakijalle, tälle on annettava kirjallinen ilmoitus tuontiluvan
myöntämisestä sekä myöntämisen edellytyksistä.

22 artikla
Asiakirjat, jotka tuojan on luovutettava tullitoimipaikalle
Rajoittamatta 53 artiklan soveltamista tuojan tai tämän valtuuttaman
edustajan on luovutettava asetuksen (EY) N:o 338/97 12 artiklan 1
kohdan mukaisesti nimetylle rajatullitoimipaikalle, jonka kautta tuomi
nen yhteisöön tapahtuu, kaikki seuraavat asiakirjat:
1) tuontiluvan alkuperäiskappale (lomake 1);
2) luvanhaltijan kappale (lomake 2);
3) jos tuontiluvassa on niitä koskeva merkintä, kaikki viejä- tai jälleen
viejämaan asiakirjat.
Tarvittaessa tuojan tai tämän valtuuttaman edustajan on ilmoitettava
kohdassa 26 kuljetusasiakirjan tai lentorahtikirjan numero.

23 artikla
Käsittely tullitoimipaikassa
Edellä 22 artiklassa tai tapauksen mukaan 53 artiklan 1 kohdassa tar
koitetun tullitoimipaikan on täytettävä tuontiluvan alkuperäiskappaleen
(lomake 1) ja luvanhaltijan kappaleen (lomake 2) kohta 27 ja palautet
tava luvanhaltijan kappale tuojalle tai tämän valtuuttamalle edustajalle.
Tuontiluvan alkuperäiskappale (lomake 1) ja viejä- tai jälleenviejämaan
asiakirjat on toimitettava 45 artiklan mukaisesti.

2006R0865 — FI — 05.02.2015 — 004.002 — 17
▼B
V LUKU
TUONTI-ILMOITUKSET

24 artikla
Asiakirjat, jotka tuojan on luovutettava tullitoimipaikalle
1.
Tuojan tai tämän valtuuttaman edustajan on tarvittaessa täytettävä
tuonti-ilmoituksen alkuperäiskappaleen (lomake 1) ja tuojan kappaleen
(lomake 2) kohdat 1–13 ja luovutettava ne yhdessä kaikkien viejä- tai
jälleenviejämaan asiakirjojen kanssa asetuksen (EY) N:o 338/97 12 ar
tiklan 1 kohdan mukaisesti nimetylle rajatullitoimipaikalle, jonka kautta
tuominen yhteisöön tapahtuu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25 artik
lan soveltamista.

2.
Kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä C luetel
tujen lajien yksilöitä koskevat tuonti-ilmoitukset, tullitoimipaikat voivat
tarvittaessa pitää kyseiset yksilöt, kunnes mainitun asetuksen 4 artiklan
3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen oheisasiakirjojen pätevyys on
todennettu.

25 artikla
Käsittely tullitoimipaikassa
Edellä 24 artiklassa tai tapauksen mukaan 53 artiklan 1 kohdassa tar
koitetun tullitoimipaikan on täytettävä tuonti-ilmoituksen alkuperäiskap
paleen (lomake 1) ja tuojan kappaleen (lomake 2) kohta 14 ja palautet
tava tuojan kappale tuojalle tai tämän valtuuttamalle edustajalle.

Tuonti-ilmoituksen alkuperäiskappale (lomake 1) ja viejä- tai jälleenvie
jämaan asiakirjat on toimitettava 45 artiklan mukaisesti.

VI LUKU
VIENTILUVAT JA JÄLLEENVIENTITODISTUKSET

26 artikla
Hakemukset
1.
Vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen hakijan on tarvittaessa täy
tettävä hakemuslomakkeen kohdat 1, 3, 4, 5 ja 8–23 sekä alkuperäis
kappaleen ja kaikkien muiden kappaleiden kohdat 1, 3, 4 ja 5 ja 8–22.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että ainoastaan hakemuslomake
täytetään, jolloin hakemus voi koskea useampaa kuin yhtä lähetystä.

2.
Asianmukaisesti täytetty lomake on toimitettava sen jäsenvaltion
hallintoviranomaiselle, jonka alueella yksilöt ovat, ja lomakkeessa on
oltava sellaiset tiedot ja siihen on liitettävä sellaiset asiakirjatodisteet,
jotka viranomainen katsoo tarpeellisiksi, jotta se voi määrittää, voi
daanko lupa tai todistus myöntää asetuksen (EY) N:o 338/97 5 artiklan
nojalla.

Tietojen jättäminen pois hakemuksesta on perusteltava.
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3.
Jos haetaan vientilupaa tai jälleenvientitodistusta yksiköille, joita
koskeva hakemus on aikaisemmin hylätty, hakijan on ilmoitettava tästä
hallintoviranomaiselle.
4.
Jäljempänä 65 artiklassa tarkoitettuja yksilöitä koskevien vientil
upien ja jälleenvientitodistusten osalta hakijan on osoitettava hallintovi
ranomaiselle, että 66 artiklassa säädetyt merkitsemistä koskevat vaa
timukset on täytetty.
5.
Jälleenvientitodistusta koskevan hakemuksen tueksi esitetty tuon
tiluvan luvanhaltijan kappale tai tuonti-ilmoituksen tuojan kappale
taikka niiden perusteella myönnetty todistus voidaan palauttaa hakijalle
vasta, kun niihin on muutettu merkintä niiden yksilöiden lukumäärästä,
joiden osalta asiakirja on edelleen voimassa.
Tällaista asiakirjaa ei palauteta hakijalle, jos jälleenvientitodistus on
myönnetty kaikille niille yksilöille, joiden osalta asiakirja on voimassa,
tai jos asiakirja korvataan 51 artiklan mukaisesti.
6.
Hallintoviranomainen vahvistaa näiden asiakirjojen voimassaolon
kuultuaan tarvittaessa toisen jäsenvaltion hallintoviranomaista.
7.
Sovelletaan 5 ja 6 kohtaa, kun todistus esitetään vientilupahake
muksen tueksi.
8.
Kun jokainen yksilö on jäsenvaltion hallintoviranomaisen valvon
nassa merkitty niin, että tiedot ovat helposti tarkistettavissa 5 ja 7 koh
dassa tarkoitetuista asiakirjoista, näitä asiakirjoja ei tarvitse esittää ha
kemuksen yhteydessä, jos niiden numero on ilmoitettu hakemuksessa.
9.
Edellä 5–8 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen puuttuessa hallin
toviranomainen vahvistaa (jälleen)vientiin tarkoitettujen yksilöiden lail
lisen tuomisen yhteisön alueelle tai hankinnan yhteisön alueella kuultu
aan tarvittaessa toisen jäsenvaltion hallintoviranomaista.
10.
Hallintoviranomaisen kuullessa toisen jäsenvaltion hallintoviran
omaista 3–9 kohtaan liittyvistä seikoista, viimeksi mainitun on vastat
tava viikon kuluessa.
▼M1
26 a artikla
Vientilupahakemusten hylkääminen
Jäsenvaltioiden on hylättävä vientilupahakemukset, jotka koskevat jae
tuista kalakannoista peräisin olevien sampikalojen (Acipenseriformes
spp.) kaviaaria ja lihaa, ellei lajeille ole asetettu vientikiintiöitä CI
TES-yleissopimuksen osapuolikokouksen hyväksymän menettelyn mu
kaisesti.
▼B
27 artikla
Asiakirjat, jotka (jälleen)viejän on luovutettava tullitoimipaikalle
(Jälleen)viejän tai tämän valtuuttaman edustajan on luovutettava vienti
luvan tai jälleenvientitodistuksen alkuperäiskappale (lomake 1), luvan
haltijan kappale (lomake 2) sekä luvan myöntäneelle viranomaiselle
palautettava kappale (lomake 3) asetuksen (EY) N:o 338/97 12 artiklan
1 kohdan mukaisesti nimetylle tullitoimipaikalle.
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Tarvittaessa (jälleen)viejän tai tämän valtuuttaman edustajan on ilmoi
tettava kohdassa 26 kuljetusasiakirjan tai lentorahtikirjan numero.

28 artikla
Käsittely tullitoimipaikassa
Edellä 27 artiklassa tarkoitettu tullitoimipaikka täyttää lomakkeen koh
dan 27 ja palauttaa vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen alkuperäis
kappaleen (lomake 1) ja luvanhaltijan kappaleen (lomake 2) (jälleen)vie
jälle tai tämän valtuuttamalle edustajalle.
Vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen myöntäneelle viranomaiselle pa
lautettava kappale (lomake 3) toimitetaan 45 artiklan mukaisesti.

29 artikla
Taimitarhoille annettavat ennalta myönnetyt luvat
Kun jäsenvaltio rekisteröi yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin
hyväksymien ohjeiden mukaisesti taimitarhoja, jotka harjoittavat asetuk
sen (EY) N:o 338/97 liitteeseen A kuuluvien lajien keinotekoisesti li
sättyjen yksilöiden vientiä, se voi antaa asianomaisten taimitarhojen
käyttöön mainitun asetuksen liitteessä A tai B lueteltuja lajeja koskevia
ennalta myönnettyjä vientilupia.
Näiden ennalta myönnettyjen vientilupien kohtaan 23 merkitään taimi
tarhan rekisteröintinumero sekä seuraava ilmoitus:
”Lupa koskee ainoastaan CITESin päätöslauselmassa Conf.11.11 (Rev.
CoP13) Määriteltyjä keinotekoisesti lisättyjä kasveja. Lupa koskee ai
noastaan seuraavia eliösystematiikan yksiköitä: ...”

VII LUKU
KIERTÄVIEN NÄYTTELYJEN TODISTUKSET

30 artikla
Myöntäminen
1.
Jäsenvaltio voi myöntää kiertävän näyttelyn todistuksen sellaisia
laillisesti hankittuja yksilöitä varten, jotka kuuluvat kiertävään näytte
lyyn ja jotka täyttävät jonkin seuraavista vaatimuksista:
a) ne ovat vankeudessa syntyneitä ja kasvatettuja 54 ja 55 artiklan
mukaisesti tai keinotekoisesti lisättyjä 56 artiklan mukaisesti;
b) ne on hankittu yhteisön alueella tai tuotu yhteisön alueelle ennen
kuin yleissopimuksen liitteissä I, II tai III taikka asetuksen (ETY)
N:o 3626/82 liitteessä C tai asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä A,
B ja C lueteltuja lajeja koskevat säännökset tulivat niihin sovelletta
viksi.
2.
Jos kyse on elävistä eläimistä, kiertävän näyttelyn todistus saa
koskea ainoastaan yhtä yksilöä.
3.
Kiertävän näyttelyn todistukseen on liitettävä lisälehti käytettä
väksi 35 artiklan mukaisesti.
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4.
Jos on kyse muista yksilöistä kuin elävistä eläimistä, hallintoviran
omaisen on liitettävä kiertävän näyttelyn todistukseen luettelosivu, jossa
esitetään kunkin yksilön osalta kaikki täytäntöönpanoasetuksessa (EU)
No 792/2012 tarkoitetussa liitteessä III olevan mallilomakkeen kohtien
8–18 edellyttämät tiedot.
▼B
31 artikla
Käyttö
Kiertävän näyttelyn todistusta voidaan käyttää seuraavasti:
1) tuontilupana asetuksen (EY) N:o 338/97 4 artiklan mukaisesti;
2) vientilupana tai jälleenvientitodistuksena asetuksen (EY) N:o 338/97
5 artiklan mukaisesti;
▼M1
3) asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti todis
tuksena, jonka ainoana tarkoituksena on sallia yksilöiden julkinen
näytteillepano kaupallisia tarkoituksia varten.
▼B
32 artikla
Kiertävien näyttelyjen todistukset myöntävä viranomainen
1.
Jos kiertävä näyttely on peräisin yhteisön alueelta, kiertävän näyt
telyn todistuksen myöntää sen jäsenvaltion hallintoviranomainen, josta
kiertävä näyttely on peräisin.
2.
Jos kiertävä näyttely on peräisin kolmannesta maasta, kiertävän
näyttelyn todistuksen myöntää ensimmäisen määräjäsenvaltion hallinto
viranomainen, ja todistus myönnetään kyseisen kolmannen maan vas
taavan todistuksen esittämisen perusteella.
3.
Jos jokin eläin, joka kuuluu kiertävän näyttelyn todistuksen piiriin,
synnyttää jälkeläisen ollessaan jossakin jäsenvaltiossa, tästä on ilmoitet
tava kyseisen valtion hallintoviranomaiselle, jonka on annettava tarvit
taessa lupa tai todistus.
33 artikla
Vaatimukset yksilöille
1.
Kun yksilölle on myönnetty kiertävän näyttelyn todistus, on nou
datettava kaikkia seuraavia vaatimuksia:
a) myöntävän hallintoviranomaisen on rekisteröitävä yksilö;
b) yksilö on ennen todistuksen voimassaoloajan päättymistä palautet
tava siihen jäsenvaltioon, jossa se on rekisteröity;
c) jos kyse on elävästä eläimestä, yksilö on merkittävä yksilöllisesti ja
pysyvästi 66 artiklan mukaisesti tai muussa tapauksessa se on yksi
löitävä siten, että kunkin sellaisen jäsenvaltion viranomaiset, jonka
alueelle yksilö tulee, voivat todeta todistuksen koskevan tuotavaa tai
vietävää yksilöä.
2.
Niiden kiertävien näyttelyjen todistusten osalta, jotka myönnetään
32 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ei sovelleta tämän artiklan 1 kohdan a
ja b alakohtaa. Tällaisissa tapauksissa todistuksen kohdassa 20 on oltava
seuraava teksti:
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”Tämä todistus on voimassa ainoastaan, jos yhdessä sen kanssa esitetään
alkuperäiskappale kolmannen maan myöntämästä kiertävän näyttelyn
todistuksesta.”

34 artikla
Hakemukset
1.
Kiertävän näyttelyn todistuksen hakijan on tarvittaessa täytettävä
hakemuslomakkeen (lomake 3) kohdat 3 ja 9–18 sekä alkuperäiskappa
leen ja kaikkien muiden kappaleiden kohdat 3 ja 9–18.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että ainoastaan hakemuslomake
täytetään, jolloin hakemus voi koskea useampaa kuin yhtä todistusta.
2.
Asianmukaisesti täytetty lomake on toimitettava sen jäsenvaltion
hallintoviranomaiselle, jonka alueella yksilöt ovat, tai 32 artiklan 2
kohdassa tarkoitetussa tapauksessa ensimmäisen määräjäsenvaltion hal
lintoviranomaiselle, ja sen yhteydessä on esitettävä tiedot ja asiakirjato
disteet, jotka viranomainen katsoo tarpeellisiksi, jotta se voi määrittää,
voidaanko todistus myöntää.
Tietojen jättäminen pois hakemuksesta on perusteltava.
3.
Jos haetaan todistusta yksilöille, joita koskeva hakemus on aikai
semmin hylätty, hakijan on ilmoitettava tästä hallintoviranomaiselle.

35 artikla
Asiakirjat, jotka haltijan on luovutettava tullitoimipaikalle
1.
Kun on kyse 32 artiklan 1 kohdan mukaisesti myönnetystä kier
tävän näyttelyn todistuksesta, todistuksen haltijan tai tämän valtuutta
man edustajan on luovutettava todentamista varten kyseisen todistuksen
alkuperäiskappale (lomake 1) sekä lisälehden alkuperäiskappale ja sen
jäljennös asetuksen (EY) N:o 338/97 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti
nimetylle tullitoimipaikalle.
Kun tullitoimipaikka on täyttänyt lisälehden, sen on palautettava alku
peräiset asiakirjat haltijalle tai tämän valtuuttamalle asiamiehelle, vah
vistettava lisälehden jäljennös oikeaksi ja toimitettava oikeaksi vahvis
tettu jäljennös asianomaiselle hallintoviranomaiselle 45 artiklan mukai
sesti.
2.
Kun on kyse 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti myönnetystä kier
tävän näyttelyn todistuksesta, sovelletaan tämän artiklan 1 kohtaa paitsi,
että haltijan tai tämän valtuuttaman edustajan on esitettävä todentamista
varten myös kolmannen maan myöntämän todistuksen alkuperäiskap
pale ja lisälehti.
Kun tullitoimipaikka on täyttänyt kummatkin lisälehdet, sen on palau
tettava kiertävän näyttelyn todistusten alkuperäiset kappaleet ja lisäleh
det tuojalle tai tämän valtuuttamalle edustajalle sekä toimitettava oike
aksi vahvistettu jäljennös jäsenvaltion hallintoviranomaisen myöntämän
todistuksen lisälehdestä kyseiselle hallintoviranomaiselle 45 artiklan mu
kaisesti.

36 artikla
Korvaaminen
Kiertävän näyttelyn todistuksen, joka on kadonnut, varastettu tai tuhou
tunut, voi korvata ainoastaan todistuksen myöntänyt viranomainen.

2006R0865 — FI — 05.02.2015 — 004.002 — 22
▼M1
Korvaavalla todistuksella on oltava sama numero, mikäli mahdollista, ja
sama voimassaoloaika kuin alkuperäisellä asiakirjalla, ja sen kohtaan 20
on merkittävä toinen seuraavista ilmoituksista:
”Tämä todistus on alkuperäisen todistuksen kaksoiskappale” tai ”Tällä
todistuksella kumotaan ja korvataan xx/xx/xxxx myönnetty alkuperäis
kappale, jonka numero on xxxx”.
▼B
VIII LUKU
HENKILÖKOHTAISTA OMISTUSTA KOSKEVA TODISTUS

37 artikla
Myöntäminen
▼M2
1.
Jäsenvaltiot voivat myöntää henkilökohtaista omistusta koskevia
todistuksia laillisesti hankittujen elävien eläinten, joita pidetään henki
lökohtaisesti muita kuin kaupallisia tarkoituksia varten, lailliselle omis
tajalle.
▼B
2.
Henkilökohtaista omistusta koskeva todistus koskee ainoastaan
yhtä yksilöä.
3.
Todistukseen on liitettävä lisälehti käytettäväksi 42 artiklan mu
kaisesti.

38 artikla
Käyttö
Edellyttäen, että yksilön, jota henkilökohtaista omistusta koskeva todis
tus koskee, mukana on yksilön laillinen omistaja, todistusta voidaan
käyttää seuraavasti:
1) tuontilupana asetuksen (EY) N:o 338/97 4 artiklan mukaisesti;
2) vientilupana tai jälleenvientitodistuksena asetuksen (EY) N:o 338/97
5 artiklan mukaisesti, jos määrämaa hyväksyy tämän.

39 artikla
Myöntävä viranomainen
1.
Jos yksilö on peräisin yhteisöstä, henkilökohtaista omistusta kos
kevan todistuksen myöntää sen jäsenvaltion hallintoviranomainen, jonka
alueella yksilöt ovat.
2.
Jos yksilö on tuotu kolmannesta maasta, henkilökohtaista omis
tusta koskevan todistuksen myöntää sen ensimmäisen määräjäsenvaltion
hallintoviranomainen, ja todistus myönnetään kolmannen maan myöntä
män vastaavan asiakirjan perusteella.
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3.
Henkilökohtaista omistusta koskevassa todistuksessa on oltava to
distuksen kohdassa 23 tai asianmukaisessa todistuksen liitteessä seu
raava teksti:
”Voimassa useita rajanylityksiä varten, jos yksilön mukana on sen omis
taja. Lomakkeen alkuperäiskappale jää lailliselle omistajalle.
Yksilöä, jota tämä todistus koskee, ei saa myydä tai muulla tavoin
siirtää toiselle muuten kuin komission asetuksen (EY) N:o 865/2006
43 artiklan mukaisesti. Tätä todistusta ei voi siirtää. Jos yksilö kuolee,
varastetaan, tuhoutuu tai katoaa taikka jos se myydään tai sen omistus
siirtyy muulla tavoin, tämä todistus on palautettava välittömästi sen
myöntäneelle hallintoviranomaiselle.
Tämä todistus on voimassa ainoastaan, jos sen liitteenä on lisälehti.
Tulliviranomaisen on leimattava ja allekirjoitettava lisälehti kunkin ra
janylityksen yhteydessä.
Tämä todistus ei rajoita oikeutta ottaa käyttöön tiukempia kansallisia
toimenpiteitä, jotka koskevat elävien eläinten pitämiselle asetettavia ra
joituksia tai ehtoja.”
4.
Jos eläin, jota varten on myönnetty henkilökohtaista omistusta
koskeva todistus, synnyttää jälkeläisen ollessaan jossakin jäsenvaltiossa,
tästä on ilmoitettava kyseisen valtion hallintoviranomaiselle, jonka on
annettava tarvittaessa lupa tai todistus.
40 artikla
Vaatimukset yksilöille
1.
Kun yksilöä koskee henkilökohtaista omistusta koskeva todistus,
on seuraavat vaatimukset täytettävä:
a) sen jäsenvaltion hallintoviranomaisen, jossa omistajan tavanomainen
asuinpaikka on, on rekisteröitävä yksilö;
b) yksilö on ennen todistuksen voimassaoloajan päättymistä palautet
tava siihen jäsenvaltioon, jossa se on rekisteröity;
c) yksilöä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin, paitsi 43 artiklassa
säädetyin edellytyksin;
d) yksilö on merkittävä yksilöllisesti ja pysyvästi 66 artiklan mukaisesti.
2.
Niiden henkilökohtaista omistusta koskevien todistusten osalta,
jotka myönnetään 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ei sovelleta tämän
artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa.
Tällaisissa tapauksissa todistuksen kohdassa 23 on oltava seuraava teks
ti:
”Tämä todistus on voimassa ainoastaan, jos yhdessä sen kanssa esitetään
alkuperäiskappale kolmannen maan myöntämästä henkilökohtaista omis
tusta koskevasta todistuksesta ja jos todistuksen kohteena olevan yksilön
mukana on yksilön omistaja.”
41 artikla
Hakemukset
1.
Henkilökohtaista omistusta koskevan todistuksen hakijan on tarvit
taessa täytettävä hakemuslomakkeen kohdat 1, 4 ja 6–23 sekä alkupe
räiskappaleen ja kaikkien muiden kappaleiden kohdat 1, 4 ja 6–22.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että ainoastaan hakemuslomake
täytetään, jolloin hakemus voi koskea useampaa kuin yhtä todistusta.
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2.
Asianmukaisesti täytetty lomake on toimitettava sen jäsenvaltion
hallintoviranomaiselle, jonka alueella yksilöt ovat, tai 39 artiklan 2
kohdassa tarkoitetussa tapauksessa ensimmäisen määräjäsenvaltion hal
lintoviranomaiselle, ja sen yhteydessä on esitettävä tiedot ja asiakirjato
disteet, jotka viranomainen katsoo tarpeellisiksi, jotta se voi määrittää,
voidaanko todistus myöntää.
Tietojen jättäminen pois hakemuksesta on perusteltava.
Jos haetaan todistusta yksilöille, joita koskeva hakemus on aikaisemmin
hylätty, hakijan on ilmoitettava tästä hallintoviranomaiselle.

42 artikla
Asiakirjat, jotka haltijan on luovutettava tullitoimipaikalle
1.
Kun on kyse sellaisen yksilön tuonnista, viennistä tai jälleenvien
nistä, jota varten on myönnetty henkilökohtaista omistusta koskeva to
distus 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti, todistuksen haltijan on luovu
tettava todentamista varten kyseisen todistuksen alkuperäiskappale (lo
make 1) sekä lisälehden alkuperäiskappale ja sen jäljennös asetuksen
(EY) N:o 338/97 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetylle tullitoimi
paikalle.
Kun tullitoimipaikka on täyttänyt lisälehden, sen on palautettava alku
peräiset asiakirjat haltijalle, vahvistettava lisälehden jäljennös oikeaksi ja
toimitettava oikeaksi vahvistettu jäljennös asianomaiselle hallintoviran
omaiselle tämän asetuksen 45 artiklan mukaisesti.
2.
Kun on kyse 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti myönnetystä hen
kilökohtaista omistusta koskevasta todistuksesta, sovelletaan tämän ar
tiklan 1 kohtaa paitsi, että haltijan on esitettävä todentamista varten
myös kolmannen maan myöntämän todistuksen alkuperäiskappale.
Kun tullitoimipaikka on täyttänyt lisälehden, sen on palautettava alku
peräiset asiakirjat haltijalle sekä toimitettava oikeaksi vahvistettu jäljen
nös jäsenvaltion hallintoviranomaisen myöntämän todistuksen lisäleh
destä kyseiselle hallintoviranomaiselle 45 artiklan mukaisesti.

43 artikla
Yksilöiden myynti
Jos tämän asetuksen 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti myönnetyn hen
kilökohtaista omistusta koskevan todistuksen haltija haluaa myydä yk
silön, hänen on sitä ennen luovutettava todistus sen myöntäneelle hal
lintoviranomaiselle ja, jos kyseinen yksilö kuuluu asetuksen (EY) N:o
338/97 liitteessä A lueteltuihin lajeihin, haettava kyseiseltä toimivaltai
selta viranomaiselta todistus mainitun asetuksen 8 artiklan 3 kohdan
mukaisesti.

44 artikla
Korvaaminen
Henkilökohtaista omistusta koskevan todistuksen, joka on kadonnut,
varastettu tai tuhoutunut, voi korvata ainoastaan todistuksen myöntänyt
viranomainen.
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Korvaavalla todistuksella on oltava sama numero, mikäli mahdollista, ja
sama voimassaoloaika kuin alkuperäisellä asiakirjalla, ja sen kohtaan 23
on merkittävä toinen seuraavista ilmoituksista:
”Tämä todistus on alkuperäisen todistuksen kaksoiskappale” tai ”Tällä
todistuksella kumotaan ja korvataan xx/xx/xxxx myönnetty alkuperäis
kappale, jonka numero on xxxx”.

VIII a LUKU
NÄYTEKOKOELMATODISTUKSET

44 a artikla
Myöntäminen
Jäsenvaltiot voivat myöntää näytekokoelmia varten näytekokoelmatodis
tuksia sillä edellytyksellä, että kokoelmalla on voimassa oleva ATAcarnet ja se sisältää asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A, B tai C
lueteltujen lajien yksilöitä, niiden osia tai johdannaisia.
Ensimmäisen kohdan soveltamiseksi liitteessä A lueteltujen lajien, nii
den osien ja johdannaisten on oltava tämän asetuksen luvun XIII sään
nösten mukaisia.

44 b artikla
Käyttö
Sillä edellytyksellä, että näytekokoelmatodistuksen kattamalla näyteko
koelmalla on voimassa oleva ATA-carnet, 44 a artiklan mukaisesti
myönnettyä todistusta voidaan käyttää seuraavasti:
1) tuontilupana asetuksen (EY) N:o 338/97 4 artiklan mukaisesti;
2) vientilupana tai jälleenvientitodistuksena asetuksen (EY) N:o 338/97
5 artiklan mukaisesti, jos määrämaa tunnustaa ATA-carnet't ja sallii
niiden käytön;
3) asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti todis
tuksena, jonka ainoana tarkoituksena on sallia yksilöiden julkinen
näytteillepano kaupallisia tarkoituksia varten.

44 c artikla
Myöntävä viranomainen
1.
Jos näytekokoelma on peräisin yhteisöstä, näytekokoelmatodistuk
sen myöntää sen jäsenvaltion hallintoviranomainen, josta näytekokoelma
on peräisin.
2.
Jos näytekokoelma on peräisin kolmannesta maasta, näytekokoel
matodistuksen myöntää ensimmäisen määräjäsenvaltion hallintoviran
omainen, ja todistus myönnetään kyseisen kolmannen maan myöntämän
vastaavan asiakirjan perusteella.
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44 d artikla
Vaatimukset
1.
Näytekokoelmatodistuksen kattama näytekokoelma on tuotava ta
kaisin yhteisöön ennen todistuksen voimassaolon päättymispäivää.
2.
Näytekokoelmatodistuksen kattamia yksilöitä ei saa myydä tai
muutoin siirtää toiselle kokoelman ollessa todistuksen myöntäneen val
tion alueen ulkopuolella.
3.
Näytekokoelmatodistusta ei voi siirtää toiselle. Jos näytekokoelma
todistuksen kattamat yksilöt varastetaan tai ne tuhoutuvat tai katoavat,
on asiasta viipymättä ilmoitettava todistuksen myöntäneelle hallintovi
ranomaiselle ja sen maan hallintoviranomaiselle, jossa tämä tapahtui.
4.
Näytekokoelmatodistuksesta on käytävä ilmi, että tarkoituksena on
”muu: näytekokoelma” ja sen kohdassa 23 on oltava yhdessä sen kanssa
esitettävän ATA-carnet'n numero.
Todistuksen kohdassa 23 tai asianmukaisessa todistuksen liitteessä on
oltava seuraava teksti:
”Näytekokoelma, ATA-carnet'n numero xxx
Tämä todistus kattaa näytekokoelman ja on voimassa ainoastaan, jos
yhdessä sen kanssa esitetään voimassa oleva ATA-carnet. Tätä todis
tusta ei voi siirtää toiselle. Näytekokoelmatodistuksen kattamia yksilöitä
ei saa myydä tai muutoin siirtää toiselle kokoelman ollessa todistuksen
myöntäneen valtion alueen ulkopuolella. Tätä todistusta voidaan käyttää
(jälleen)vientiin [ilmoittakaa (jälleen)vientimaa] [ilmoittakaa maat, joissa
käydään] kautta esittelytarkoituksiin sekä tuontiin takaisin [ilmoittakaa
(jälleen)vientimaa].”
5.
Kun kyse on näytekokoelmatodistuksista, jotka myönnetään
44 c artiklan 2 kohdan mukaisesti, tämän artiklan 1 ja 4 kohtaa ei
sovelleta. Tällaisissa tapauksissa todistuksen kohdassa 23 on oltava seu
raava teksti:
”Tämä todistus on voimassa ainoastaan, jos yhdessä sen kanssa esitetään
alkuperäiskappale CITES-asiakirjasta, jonka jokin kolmas maa on
myöntänyt CITES-yleissopimuksen osapuolikokouksen vahvistamien
määräysten mukaisesti.”

44 e artikla
Hakemukset
1.
Näytekokoelmatodistuksen hakijan on soveltuvin osin täytettävä
hakemuslomakkeen kohdat 1, 3, 4 ja 7–23 sekä alkuperäiskappaleen
ja kaikkien muiden kappaleiden kohdat 1, 3, 4 ja 7–22. Kohdassa 1
ja 3 olevien merkintöjen on oltava samanlaiset. Kohdassa 23 on luetel
tava maat, joissa kokoelman on määrä käydä.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että ainoastaan hakemuslomake
täytetään.
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2.
Asianmukaisesti täytetty lomake on toimitettava sen jäsenvaltion
hallintoviranomaiselle, jonka alueella yksilöt ovat, tai 44 c artiklan 2
kohdassa tarkoitetussa tapauksessa ensimmäisen määräjäsenvaltion hal
lintoviranomaiselle, ja sen yhteydessä on esitettävä tiedot ja asiakirjato
disteet, jotka viranomainen katsoo tarpeellisiksi, jotta se voi ratkaista
voidaanko todistus myöntää.
Tietojen jättäminen pois hakemuksesta on perusteltava.
3.
Jos haetaan todistusta yksilöille, joita koskeva hakemus on aikai
semmin hylätty, hakijan on ilmoitettava tästä hallintoviranomaiselle.

44 f artikla
Asiakirjat, jotka haltijan on luovutettava tullitoimipaikalle
1.
Kun on kyse 44 c artiklan 1 kohdan mukaisesti myönnetystä
näytekokoelmatodistuksesta, todistuksen haltijan tai tämän valtuuttaman
edustajan on luovutettava todentamista varten kyseisen todistuksen al
kuperäiskappale (lomake 1) ja sen jäljennös sekä tarvittaessa haltijan
kappale (lomake 2) ja luvan myöntäneelle viranomaiselle palautettava
kappale (lomake 3) sekä voimassa olevan ATA-carnet'n alkuperäiskap
pale asetuksen (EY) N:o 338/97 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti nime
tylle tullitoimipaikalle.
Kun tullitoimipaikka on käsitellyt ATA-carnet'n asetukseen (ETY) N:o
2454/93 sisältyvien tullimääräysten mukaisesti ja tarvittaessa merkinnyt
ATA-carnet'n numeron näytekokoelmatodistuksen alkuperäiskappalee
seen ja jäljennökseen, sen on palautettava alkuperäiset asiakirjat halti
jalle tai tämän valtuuttamalle edustajalle, tehtävä merkinnät näyteko
koelmatodistuksen alkuperäkappaleen jäljennökseen ja toimitettava se
asianomaiselle hallintoviranomaiselle 45 artiklan mukaisesti.
Kuitenkin kun kokoelma viedään yhteisöstä ensimmäisen kerran, tulli
toimipaikan on kohdan 27 täytettyään palautettava näytekokoelmatodis
tuksen alkuperäiskappale (lomake 1) ja haltijan kappale (lomake 2)
haltijalle tai tämän valtuuttamalle edustajalle ja toimitettava luvan myön
täneelle viranomaiselle palautettava kappale (lomake 3) 45 artiklan mu
kaisesti.
2.
Kun on kyse 44 c artiklan 2 kohdan mukaisesti myönnetystä
näytekokoelmatodistuksesta, sovelletaan tämän artiklan 1 kohtaa
paitsi, että haltijan tai tämän valtuuttaman edustajan on esitettävä toden
tamista varten myös kolmannen maan myöntämän todistuksen alkupe
räiskappale.

44 g artikla
Korvaaminen
Kadonneen, varastetun tai tuhoutuneen näytekokoelmatodistuksen voi
korvata ainoastaan todistuksen myöntänyt viranomainen.
Korvaavalla todistuksella on oltava sama numero, mikäli mahdollista, ja
sama voimassaoloaika kuin alkuperäisellä todistuksella, ja sen kohtaan
23 on merkittävä toinen seuraavista ilmoituksista:
”Tämä todistus on alkuperäisen todistuksen kaksoiskappale” tai ”Tällä
todistuksella kumotaan ja korvataan xx/xx/xxxx myönnetty alkuperäis
kappale, jonka numero on xxxx”.
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VIII b LUKU
SOITINTODISTUKSET

44 h artikla
Myöntäminen
1.
Jäsenvaltiot voivat myöntää soitintodistuksia soitinten muihin kuin
kaupallisiin rajanylityksiin muun muassa seuraaviin tarkoituksiin: hen
kilökohtainen käyttö, esiintyminen, tuotanto (levyttäminen), lähetykset,
opetus, näyttely tai kilpailu, mikäli soittimet täyttävät kaikki seuraavista
vaatimuksista:
a) ne on saatu asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A, B tai C luetel
luista lajeista, pois lukien ne asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A
lueteltujen lajien yksilöt, jotka on hankittu sen jälkeen, kun laji
lisättiin yleissopimuksen liitteisiin;
b) soittimen valmistuksessa käytetty yksilö on hankittu laillisesti;
c) soitin on asianmukaisesti tunnistettu.
2.
Todistukseen on liitettävä lisälehti käytettäväksi 44 m artiklan
mukaisesti.

44 i artikla
Käyttö
Todistusta voidaan käyttää joillakin seuraavista tavoista:
a) tuontilupana asetuksen (EY) N:o 338/97 4 artiklan mukaisesti;
b) vientilupana tai jälleenvientitodistuksena asetuksen (EY) N:o 338/97
5 artiklan mukaisesti.

44 j artikla
Myöntävä viranomainen
1.
Soitintodistuksen myöntää sen valtion hallintoviranomainen, jossa
hakijan vakituinen asuinpaikka on.
2.
Soitintodistuksen kohdassa 23 tai todistuksen asianmukaisessa liit
teessä on oltava seuraava teksti:
”Voimassa useita rajanylityksiä varten. Alkuperäiskappaleen säi
lyttää haltija.
Tämä todistus mahdollistaa useita rajanylityksiä, ja sen kattamaa
soitinta voidaan käyttää muun muassa seuraaviin muihin kuin
kaupallisiin tarkoituksiin: henkilökohtainen käyttö, esiintyminen,
tuotanto (levyttäminen), musiikkilähetykset, opetus, näyttely tai
kilpailu. Tämän todistuksen kattamaa soitinta ei saa myydä eikä
sen omistusta siirtää, kun se on sen valtion ulkopuolella, jossa
todistus myönnettiin.
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Todistus on ennen todistuksen voimassaolon päättymistä palautet
tava sen valtion hallintoviranomaiselle, joka on myöntänyt todis
tuksen.

Tämä todistus on voimassa ainoastaan, jos sen liitteenä on lisä
lehti. Tulliviranomaisen on leimattava ja allekirjoitettava lisälehti
kunkin rajanylityksen yhteydessä.”

44 k artikla
Vaatimukset yksilöille
Kun yksilölle on myönnetty soitintodistus, on täytettävä seuraavat vaa
timukset:

a) soittimen on oltava myöntävän hallintoviranomaisen rekisteröimä;

b) soitin on ennen todistuksen voimassaoloajan päättymistä palautettava
siihen jäsenvaltioon, jossa se on rekisteröity;

c) yksilöä ei saa myydä eikä sen omistusta siirtää, kun se on hakijan
vakituisen asuinvaltion ulkopuolella, paitsi 44 n artiklassa tarkoitet
tujen edellytysten mukaisesti;

d) soittimen on oltava asianmukaisesti tunnistettu.

44 l artikla
Hakemukset
1.
Soitintodistuksen hakijan on toimitettava 44 h ja 44 k artiklassa
esitetyt tiedot sekä tarvittaessa täytettävä hakemuslomakkeen kohdat 1,
4 ja 7–23 sekä alkuperäiskappaleen ja kaikkien muiden todistuksen
kappaleiden kohdat 1, 4 ja 7–22.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että ainoastaan hakemuslomake
täytetään, jolloin hakemus voi koskea useampaa kuin yhtä todistusta.

2.
Asianmukaisesti täytetty lomake on toimitettava sen jäsenvaltion
hallintoviranomaiselle, jossa hakijan vakituinen asuinpaikka on, ja sen
yhteydessä on esitettävä tiedot ja asiakirjatodisteet, jotka viranomainen
katsoo tarpeellisiksi, jotta se voi määrittää, voidaanko todistus myöntää.

Tietojen jättäminen pois hakemuksesta on perusteltava.

3.
Jos haetaan todistusta yksilöille, joita koskeva hakemus on aikai
semmin hylätty, hakijan on ilmoitettava tästä hallintoviranomaiselle.
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44 m artikla
Asiakirjat, jotka haltijan on luovutettava tullitoimipaikalle
Kun on kyse 44 j artiklan mukaisesti myönnetyn soitinta koskevan
todistuksen kattaman yksilön tuonnista unioniin tai sen viennistä tai
jälleenviennistä, todistuksen haltijan on luovutettava todentamista varten
kyseisen todistuksen alkuperäiskappale sekä lisälehden alkuperäiskap
pale ja sen jäljennös asetuksen (EY) N:o 338/97 12 artiklan 1 kohdan
mukaisesti nimetylle tullitoimipaikalle.

Kun tullitoimipaikka on täyttänyt lisälehden, sen on palautettava alku
peräiset asiakirjat haltijalle, vahvistettava merkinnällä lisälehden jäljen
nös ja toimitettava vahvistettu jäljennös asianomaiselle hallintoviran
omaiselle 45 artiklan mukaisesti.

44 n artikla
Todistuksen kattamien yksilöiden myynti
Kun 44 j artiklan mukaisesti myönnetyn soitintodistuksen haltija haluaa
myydä yksilön, hänen on sitä ennen luovutettava todistus sen myöntä
neelle hallintoviranomaiselle ja, jos kyseinen yksilö kuuluu asetuksen
(EY) N:o 338/97 liitteessä A lueteltuihin lajeihin, haettava kyseiseltä
toimivaltaiselta viranomaiselta todistus mainitun asetuksen 8 artiklan 3
kohdan mukaisesti.

44 o artikla
Korvaaminen
Soitintodistuksen, joka on kadonnut, varastettu tai tuhoutunut, voi kor
vata ainoastaan todistuksen myöntänyt viranomainen.

Korvaavalla todistuksella on oltava sama numero, mikäli mahdollista, ja
sama voimassaoloaika kuin alkuperäisellä asiakirjalla, ja sen kohtaan 23
on merkittävä toinen seuraavista ilmoituksista:

”Tämä todistus on alkuperäisen todistuksen virallinen jäljennös” tai
”Tällä todistuksella kumotaan ja korvataan xx/xx/xxxx myönnetty alku
peräiskappale, jonka numero on xxxx”.

44 p artikla
Kolmansien maiden myöntämien todistusten kattamien soitinten
tuonti unioniin
Soittimen tuonti unioniin ei edellytä vientiasiakirjan tai tuontiluvan esit
tämistä, mikäli jokin kolmas maa on myöntänyt soitintodistuksen sa
manlaisten ehtojen mukaisesti kuin 44 h artiklassa ja 44 i artiklassa
on esitetty. Kyseisen soittimen jälleenvienti ei edellytä jälleenvientito
distuksen esittämistä.
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IX LUKU
TULLIMENETTELY

45 artikla
Tullitoimipaikalle esitettyjen asiakirjojen toimittaminen
1.
Tullitoimipaikkojen on viipymättä toimitettava jäsenvaltionsa asi
anomaiselle hallintoviranomaiselle kaikki asiakirjat, jotka niille on esi
tetty asetuksen (EY) N:o 338/97 ja tämän asetuksen mukaisesti.
▼M2
Hallintoviranomaisten on tällaisia asiakirjoja saatuaan toimitettava vii
pymättä muiden jäsenvaltioiden myöntämät asiakirjat asianomaisille hal
lintoviranomaisille yhdessä niitä mahdollisesti tukevien yleissopimuksen
mukaisesti myönnettyjen asiakirjojen kanssa. Raportointitarkoituksia
varten myös tuonti-ilmoitusten alkuperäiskappaleet lähetetään edelleen
tuontimaan hallintoviranomaisille, jos se on eri kuin se maa, jossa yksilö
ensimmäisen kerran tuodaan unionin alueelle.
▼B
2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tullitoimipaikat voivat
vahvistaa sähköisesti, että niille on esitetty niiden jäsenvaltion hallinto
viranomaisen myöntämiä asiakirjoja.
X LUKU
ASETUKSEN (EY) N:o 338/97 5 ARTIKLAN 2 KOHDAN b
ALAKOHDASSA, 3 JA 4 KOHDASSA, 8 ARTIKLAN 3 KOHDASSA JA
9 ARTIKLAN 2 KOHDAN b ALAKOHDASSA TARKOITETUT
TODISTUKSET

46 artikla
Myöntävä viranomainen
Asetuksen (EY) N:o 338/97 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 3 ja 4
kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuja todistuksia voi myöntää sen jäsenvaltion hallintoviranomai
nen, jonka alueella yksilöt ovat, saatuaan hakemuksen tämän asetuksen
50 artiklan mukaisesti.
47 artikla
Asetuksen (EY) N:o 338/97 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa sekä
3 ja 4 kohdassa tarkoitetut todistukset (vientiä tai jälleenvientiä
varten vaadittavat todistukset)
Asetuksen (EY) N:o 338/97 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa sekä 3 ja
4 kohdassa tarkoitetuissa todistuksissa on mainittava, mikä seuraavista
tiedoista koskee asianomaisia yksilöitä:
1) ne on otettu luonnonvaraisesta ympäristöstään alkuperäjäsenvaltion
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti;
2) ne ovat hylättyjä tai karanneita yksilöitä, jotka on otettu talteen sen
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa talteenotto tapahtui;
3) ne on hankittu yhteisön alueella tai tuotu yhteisön alueelle asetuksen
(EY) N:o 338/97 säännösten mukaisesti;
4) ne on hankittu yhteisön alueella tai tuotu yhteisön alueelle ennen
1 päivää kesäkuuta 1997 asetuksen (ETY) N:o 3626/82 säännösten
mukaisesti;
5) ne on hankittu yhteisön alueella tai tuotu yhteisön alueelle ennen
1 päivää tammikuuta 1984 yleissopimuksen mukaisesti;
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6) ne on hankittu jonkin jäsenvaltion alueella tai tuotu jonkin jäsenval
tion alueelle ennen kuin 3 tai 4 alakohdassa tarkoitettujen asetusten
säännökset tai yleissopimus tuli sovellettavaksi kyseisiin yksilöihin
tai kyseisessä jäsenvaltiossa.

48 artikla
Asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
todistus (todistus kaupallista käyttöä varten)
1.
Asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa
todistuksessa on mainittava, että kyseisen asetuksen liitteessä A luetel
tujen lajien yksilöiden osalta voidaan poiketa yhdestä tai useammasta
mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetystä kiellosta jostakin
seuraavasta syystä:
a) ne on hankittu yhteisön alueella tai tuotu yhteisön alueelle aikana,
jolloin säännöksiä, jotka koskevat mainitussa liitteessä tai yleissopi
muksen liitteessä I tai asetuksen (ETY) N:o 3626/82 liitteessä C 1
lueteltuja lajeja, ei sovellettu niihin;
b) ne ovat peräisin jostakin jäsenvaltiosta, ja ne on otettu luonnonva
raisesta ympäristöstään kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukai
sesti;
c) ne ovat vankeudessa syntyneitä ja kasvatettuja eläimiä, niiden osia
tai johdannaisia;
d) niiden käyttö on sallittua johonkin asetuksen (EY) N:o 338/97 8 ar
tiklan 3 kohdan c alakohdassa sekä e–g alakohdassa tarkoitettuun
tarkoitukseen.
2.
Jäsenvaltion toimivaltainen hallintoviranomainen voi hyväksyä
tuontiluvan, josta esitetään luvanhaltijan kappale (lomake 2), asetuksen
(EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdan mukaisiin tarkoituksiin käytettä
väksi todistukseksi, jos siinä mainitaan, että yksilöiden osalta voidaan
poiketa yhdestä tai useammasta mainitun asetuksen 8 artiklan 1 koh
dassa säädetystä kiellosta.

49 artikla
Asetuksen (EY) N:o 338/97 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu todistus (todistus elävien yksilöiden siirtämistä varten)
Asetuksen (EY) N:o 338/97 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoi
tetussa todistuksessa on mainittava, että liitteessä A lueteltujen lajien
elävien yksilöiden siirtäminen tuontiluvassa tai aikaisemmin myönne
tyssä todistuksessa ilmoitetusta määrätystä paikasta on sallittu.

50 artikla
Asetuksen (EY) N:o 338/97 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 3 ja
4 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdan b
alakohdassa tarkoitettujen todistusten hakeminen
1.
Asetuksen (EY) N:o 338/97 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 3
ja 4 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdan b alakoh
dassa tarkoitettujen todistusten hakijan on tarvittaessa täytettävä hake
muslomakkeen kohdat 1, 2 ja 4–19 sekä alkuperäiskappaleen ja kaik
kien muiden kappaleiden kohdat 1 ja 4–18.
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Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että ainoastaan hakemuslomake
täytetään, jolloin hakemus voi koskea useampaa kuin yhtä todistusta.
2.
Asianmukaisesti täytetty lomake on toimitettava sen jäsenvaltion
hallintoviranomaiselle, jonka alueella yksilöt ovat, ja sen yhteydessä on
esitettävä tiedot ja asiakirjatodisteet, jotka viranomainen katsoo tarpeel
lisiksi, jotta se voi määrittää, voidaanko todistus myöntää.
Tietojen jättäminen pois hakemuksesta on perusteltava.
Jos haetaan todistusta yksilöille, joita koskeva hakemus on aikaisemmin
hylätty, hakijan on ilmoitettava tästä hallintoviranomaiselle.

51 artikla
Lupien, ilmoitusten ja todistusten muutokset
1.
Jos tuontiluvan luvanhaltijan kappaleen (lomake 2), tuonti-ilmoi
tuksen tuojan kappaleen (lomake 2) tai todistuksen perusteella tapahtuva
lähetys on jaettu osiin tai jos tällaisen asiakirjan merkinnät eivät enää
muista syistä vastaa todellista tilannetta, hallintoviranomainen voi tehdä
jommankumman seuraavista toiminta:
a) se voi tehdä tarvittavat muutokset näihin asiakirjoihin 4 artiklan 2
kohdan mukaisesti;
b) se voi myöntää yhden tai useampia vastaavia todistuksia ainoastaan
47 ja 48 artiklan mukaisiin tarkoituksiin.
Soveltaessaan b alakohtaa hallintoviranomaisen on ensin todettava kor
vattavan asiakirjan pätevyys kuultuaan tarvittaessa toisen jäsenvaltion
hallintoviranomaista.
2.
Jos todistuksia myönnetään korvaamaan tuontiluvan luvanhaltijan
kappale (lomake 2), tuonti-ilmoituksen tuojan kappale (lomake 2) tai
aikaisemmin myönnetty todistus, todistuksen myöntävän hallintoviran
omaisen on säilytettävä kyseinen asiakirja.
3.
Luvan, ilmoituksen tai todistuksen, joka on kadonnut, varastettu
tai tuhoutunut, voi korvata ainoastaan todistuksen myöntänyt viranomai
nen.
4.
Hallintoviranomaisen kuullessa toisen jäsenvaltion hallintoviran
omaista 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla viimeksi mainitun on vastattava
viikon kuluessa.

XI LUKU
NIMILAPUT

52 artikla
Nimilappujen käyttö
▼M2
1.
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 2 artiklan 6 koh
dassa tarkoitettuja nimilappuja saa käyttää ainoastaan asianmukaisesti
rekisteröityjen tutkijoiden ja tieteellisten laitosten välisissä, tieteelliseen
tutkimukseen tarkoitettujen kasvikokoelmayksilöiden, preparoitujen, kui
vattujen tai sulkuaineisiin konservoitujen museoyksilöiden taikka elä
vien kasvien muuhun kuin kaupalliseen lainaamiseen, lahjoittamiseen
tai vaihtoon liittyvissä siirroissa.
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2.
Sen jäsenvaltion hallintoviranomaisen, jonka alueella 1 kohdassa
tarkoitetut tutkijat työskentelevät ja tieteelliset laitokset sijaitsevat, on
annettava tutkijoille ja laitoksille rekisteröintinumero.
Rekisteröintinumero on viisimerkkinen ja sen kaksi ensimmäistä merk
kiä muodostavat kyseessä olevan jäsenvaltion kaksikirjaimisen ISOmaatunnuksen ja kolme viimeistä yksilöllisen numeron, jonka toimival
tainen hallintoviranomainen määrää kullekin laitokselle.
3.
Asianomaisten tutkijoiden ja tieteellisten laitosten on täytettävä
nimilapun kohdat 1–5 ja ilmoitettava viipymättä hallintoviranomaiselle,
joka on rekisteröinyt ne, jokaisen nimilapun käytön yksityiskohdista
palauttamalla tähän tarkoitukseen varatun osan nimilapusta.
XII LUKU
POIKKEUKSET ASETUKSEN (EY) N:o 338/97 4 ARTIKLAN
KOHDASSA TARKOITETUISTA TULLIMENETTELYISTÄ

7

53 artikla
Muut tullitoimipaikat kuin se rajatullitoimipaikka, jonka kautta
tuominen tapahtuu
1.
Jos yhteisöön tuotava lähetys saapuu rajatullitoimipaikalle meri-,
ilma- tai rautateitse lähetettäväksi samaa liikennemuotoa käyttäen ja
ilman välivarastointia toiseen yhteisön alueella sijaitsevaan, asetuksen
(EY) N:o 338/97 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyyn tullitoimi
paikkaan, tarkastukset suoritetaan ja tuontiasiakirjat esitetään viimeksi
mainitussa tullitoimipaikassa.
2.
Jos lähetys on tarkastettu mainitun asetuksen 12 artiklan 1 kohdan
mukaisesti nimetyssä tullitoimipaikassa ja se lähetetään edelleen johon
kin muuhun tullitoimipaikkaan mahdollisia muita tullimenettelyjä var
ten, viimeksi mainitun tullitoimipaikan on vaadittava tämän asetuksen
23 artiklan mukaisesti täytetyn tuontiluvan luvanhaltijan kappaleen (lo
make 2) tai tämän asetuksen 24 artiklan mukaisesti täytetyn tuonti-il
moituksen tuojan kappaleen (lomake 2) esittämistä, ja se voi suorittaa
tarkastukset, joita se pitää tarpeellisina asetuksen (EY) N:o 338/97 ja
tämän asetuksen noudattamisen toteamiseksi.
XIII LUKU
VANKEUDESSA SYNTYNEET JA KASVATETUT YKSILÖT SEKÄ
KEINOTEKOISESTI LISÄTYT YKSILÖT

54 artikla
Vankeudessa syntyneet ja kasvatetut eläinlajien yksilöt
Rajoittamatta 55 artiklan soveltamista eläinlajin yksilön katsotaan ole
van vankeudessa syntynyt ja kasvatettu ainoastaan, jos toimivaltainen
hallintoviranomainen on kyseisen jäsenvaltion toimivaltaista tieteellistä
viranomaista kuultuaan vakuuttunut siitä, että seuraavat vaatimukset
täyttyvät:
1) yksilö on sellainen jälkeläinen tai peräisin sellaisesta jälkeläisestä,
joka on syntynyt tai muulla tavoin tuotettu säädellyssä ympäristössä
jommankumman seuraavan mukaan:
a) vanhemmista, jotka ovat pariutuneet tai muulla tavoin siirtäneet
sukusoluja säädellyssä ympäristössä, jos lisääntyminen on suvul
lista;
b) vanhemmista, jotka ovat olleet säädellyssä ympäristössä jälkeläi
sen kehittymisen alkaessa, jos lisääntyminen on suvutonta;
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2) vanhempien sukupolvi on saatu niiden oikeudellisten säännösten mu
kaisesti, joita siihen sovellettiin hankinta-ajankohtana, ja sellaisella
tavalla, joka ei ole vahingollinen kyseisen lajin säilymiselle luonnon
varaisessa ympäristössä;
3) vanhempien sukupolvea ylläpidetään lisäämättä yksilöitä luonnonva
raisesta ympäristöstä, lukuun ottamatta eläinten, munien tai sukuso
lujen satunnaista lisäämistä sovellettavien oikeudellisten säännösten
mukaisesti ja sellaisella tavalla, joka ei ole vahingollinen kyseisen
lajin säilymiselle luonnonvaraisessa ympäristössä, yhdestä tai useam
masta seuraavasta syystä:
a) vahingollisen sisäsiitoksen estämiseksi tai sen vaikutusten lieven
tämiseksi; lisäyksen suuruus määritellään tällöin uuden geneetti
sen materiaalin tarpeen perusteella;
b) takavarikoitujen yksilöiden sijoittamiseksi asetuksen (EY) N:o
338/97 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
c) poikkeuksellisesti, yksilöiden käyttämiseksi vanhempien sukupol
vena;
4) vanhempien sukupolvi on itse tuottanut toisen sukupolven tai seuraa
vien sukupolvien jälkeläisiä (F2, F3 jne.) säädellyssä ympäristössä
tai sitä hoidetaan tavalla, jolla on todettu voitavan tuottaa luotetta
vasti toisen sukupolven jälkeläisiä säädellyssä ympäristössä.
55 artikla
Syntyperän määritteleminen
Jos toimivaltainen viranomainen pitää 54 artiklan, 62 artiklan 1 kohdan
tai 63 artiklan 1 kohdan soveltamista varten välttämättömänä eläimen
syntyperän määrittelemistä verianalyysin tai muun kudosanalyysin avul
la, tällaisen analyysin tulokset tai tarvittavat näytteet on annettava käyt
töön viranomaisen määräämällä tavalla.
56 artikla
Kasvilajien keinotekoisesti lisätyt yksilöt
1.
Kasvilajien yksilöiden katsotaan olevan keinotekoisesti lisättyjä
ainoastaan, jos toimivaltainen hallintoviranomainen on kyseisen jäsen
valtion toimivaltaista tieteellistä viranomaista kuultuaan vakuuttunut sii
tä, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:
a) yksilö on siemenistä, istukkaista, jakamalla, kalluksesta tai muista
kasvisolukoista, itiöistä tai muista lisääntymisvälineistä säädellyissä
olosuhteissa kasvatettu kasvi tai tällaisesta kasvista peräisin oleva
kasvi;
▼M2
b) viljelty emokasvikanta on saatu ja sitä ylläpidetään 1 artiklan 4a
kohdassa esitetyn määritelmän mukaisesti;
__________

▼M6

d) vartettujen kasvien osalta sekä perusrunko että varttamisoksa on li
sätty keinotekoisesti a ja b alakohdan mukaisesti.
Edellä a alakohdassa tarkoitetuilla säädellyillä olosuhteilla tarkoitetaan
muuta kuin luonnonmukaista ympäristöä, jota on voimakkaasti muutta
nut ihmisen toiminta ja johon voi sisältyä muun muassa maan muok
kaus, lannoittaminen, rikkaruohojen torjunta, keinotekoinen kastelu tai
taimitarhaukseen liittyvät toimenpiteet, kuten ruukkuihin tai penkkeihin
istuttaminen ja säältä suojaaminen. Kun kyseessä ovat agarpuuta tuot
tavat taksonit, jotka kasvatetaan siemenistä, istukkaista, varttamalla, il
majuurruttamalla, kalluksesta tai muista kasvisolukoista, itiöistä tai
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muista lisääntymiskappaleista, ”säädellyissä olosuhteissa kasvatetulla”
tarkoitetaan puuistutuksia, mukaan lukien muu ei-luonnonmukainen ym
päristö, jota on voimakkaasti muutettu ihmisen toiminnalla kasvien, kas
vien osien ja johdannaisten tuottamiseksi.
▼M2
2.
Yksilajisten puuviljelmien puista saadun puutavaran tai puiden
muiden osien tai johdannaisten katsotaan olevan 1 kohdan mukaisesti
keinotekoisesti lisättyjä.
▼M6
3.
Agarpuuta tuottavien taksoneiden puut, jotka on kasvatettu viljel
millä, kuten:
a) puutarhoissa (koti- ja/tai yhteisomisteisissa puutarhoissa);
b) joko yksilajisilla tai sekalajisilla valtion, yksityisillä tai yhteisomis
teisilla tuotantoviljelmillä,
katsotaan keinotekoisesti lisätyiksi 1 kohdan mukaisesti.
▼B
XIV LUKU
HENKILÖKOHTAISET TAVARAT JA KOTIESINEISTÖ

57 artikla
Henkilökohtaisten

tavaroiden ja kotiesineistön
jälleentuonti yhteisöön

tuonti

ja

1.
Asetuksen (EY) N:o 338/97 7 artiklan 3 kohdassa säädetään, että
mainitun asetuksen 4 artiklan säännöksistä voidaan poiketa henkilökoh
taisten tavaroiden ja kotiesineistön osalta; tätä poikkeusta ei sovelleta
yksilöihin, joita käytetään kaupallisessa hyötymistarkoituksessa, myy
dään, asetetaan näytteille kaupallisessa tarkoituksessa, pidetään myyntiä
varten, tarjotaan myytäväksi tai kuljetetaan myytäväksi.
Poikkeusta sovelletaan ainoastaan yksilöihin, mukaan lukien metsästys
muistot, jotka täyttävät jonkin seuraavista edellytyksistä:
a) ne kuuluvat kolmannesta maasta tulevan matkustajan henkilökohtai
siin matkatavaroihin;
b) ne kuuluvat sellaisen luonnollisen henkilön henkilökohtaiseen omai
suuteen, joka siirtää vakinaisen asuinpaikkansa kolmannesta maasta
yhteisön alueelle;
c) ne ovat matkustajan myöhemmin maahan tuomia metsästysmuistoja.
2.
Asetuksen (EY) N:o 338/97 7 artiklan 3 kohdassa säädetään, että
mainitun asetuksen 4 artiklan säännöksistä voidaan poiketa henkilökoh
taisten tavaroiden ja kotiesineistön osalta; tätä poikkeusta ei sovelleta
mainitun asetuksen liitteessä A lueteltujen lajien yksilöihin, kun henkilö,
jonka vakinainen asuinpaikka on yhteisön alueella tai joka asettautuu
yhteisön alueelle, tuo ne yhteisöön ensimmäisen kerran.
3.
Kun henkilö, jonka vakinainen asuinpaikka on yhteisön alueella,
tuo yhteisöön ensimmäisen kerran henkilökohtaisia tavaroita tai kotiesi
neistöä, mukaan lukien metsästysmuistot, joiden valmistamiseen on käy
tetty asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B lueteltujen lajien yksilöitä,
tullille ei tarvitse esittää tuontilupaa edellyttäen, että sille esitetään (jäl
leen)vientiasiakirjan alkuperäiskappale ja sen jäljennös.
Tulli toimittaa alkuperäiskappaleen eteenpäin tämän asetuksen 45 artik
lan mukaisesti ja palauttaa leimalla varustetun jäljennöksen haltijalle.
▼M6
3 a.
Poiketen 3 kohdasta kun unioniin tuodaan ensimmäisen kerran
metsästysmuistoina sellaisten lajien tai populaatioiden yksilöitä, jotka
luetellaan asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B ja tämän asetuksen
liitteessä XIII, niihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 338/97 4 artiklaa.
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4.
Kun henkilö, jonka vakinainen asuinpaikka on yhteisön alueella,
jälleentuo yhteisöön henkilökohtaisia tavaroita tai kotiesineistöä, mu
kaan lukien metsästysmuistot, joiden valmistamiseen on käytetty asetuk
sen (EY) N:o 338/97 liitteessä A tai B lueteltujen lajien yksilöitä, tullille
ei tarvitse esittää tuontilupaa edellyttäen, että jokin seuraavista esitetään:
a) aikaisemmin käytetyn yhteisön tuonti- tai vientiluvan luvanhaltijan
kappale (lomake 2), jonka tulli on vahvistanut;
b) 3 kohdassa tarkoitetun (jälleen)vientiasiakirjan jäljennös;
c) todiste siitä, että yksilöt on hankittu yhteisön alueella.
▼M1
5.
Poiketen siitä, mitä 3 ja 4 kohdassa säädetään, (jälleen)vientiasia
kirjaa tai tuontilupaa ei tarvitse esittää, jos yhteisöön tuodaan tai jäl
leentuodaan seuraavia asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B lueteltui
hin lajeihin liittyviä tuotteita:
a) enintään 125 grammaa sampikalojen (Acipenseriformes spp.) kaviaa
ria henkilöä kohti pakkauksissa, jotka on yksilöllisesti merkitty 66 ar
tiklan 6 kohdan mukaisesti;
b) enintään kolme kaktuskasveista (Cactaceae spp.) valmistettua sade
keppiä henkilöä kohti;
c) enintään neljä kuollutta krokotiililajeista (Crocodylia spp.) muokattua
yksilöä (lukuun ottamatta lihaa ja metsästysmuistoja) henkilöä kohti;
d) enintään kolme siipikotilon (Strombus gigas) kuorta henkilöä kohti;
e) merihevosia (Hippocampus spp.) enintään neljä kuollutta yksilöä
henkilöä kohti;
f) jättiläissimpukan (Tridacnidae spp.) kuoria enintään kolme yksilöä
henkilöä kohti, yhteensä enintään kolme kg; yksilöksi katsotaan yksi
kokonainen kuori tai kaksi yhteensopivaa puolikasta;
▼M6
g) agarpuun (Aquilaria spp. ja Gyrinops spp.) yksilöitä enintään kilo
puulastuja, 24 ml öljyä ja kahdet helmet tai kaksi rukousnauhaa
(taikka kaksi kaulanauhaa tai rannekorua) henkilöä kohti.
▼M1
58 artikla
Henkilökohtaisten tavaroiden ja kotiesineistön vienti ja jälleenvienti
yhteisöstä
1.
Asetuksen (EY) N:o 338/97 7 artiklan 3 kohdassa säädetään, että
mainitun asetuksen 5 artiklan säännöksistä voidaan poiketa, kun kyse on
henkilökohtaisista tavaroista ja kotiesineistöstä; tätä poikkeusta ei sovel
leta yksilöihin, joita käytetään kaupallisessa hyötymistarkoituksessa,
myydään, asetetaan näytteille kaupallisessa tarkoituksessa, pidetään
myyntiä varten, tarjotaan myytäväksi tai kuljetetaan myytäväksi.
Poikkeusta sovelletaan ainoastaan yksilöihin, jotka täyttävät jonkin seu
raavista edellytyksistä:
a) ne kuuluvat kolmanteen maahan menevän matkustajan henkilökoh
taisiin matkatavaroihin;
b) ne kuuluvat sellaisen luonnollisen henkilön henkilökohtaiseen omai
suuteen, joka siirtää vakinaisen asuinpaikkansa yhteisöstä kolman
teen maahan.
2.
Asetuksen (EY) N:o 338/97 7 artiklan 3 kohdassa säädetään vien
nin osalta, että mainitun asetuksen 5 artiklan säännöksistä voidaan poi
keta henkilökohtaisten tavaroiden ja kotiesineistön osalta; tätä poikke
usta ei sovelleta asetuksen liitteessä A tai B lueteltujen lajien yksilöihin.
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3.
Kun henkilö, jonka vakinainen asuinpaikka on yhteisön alueella,
jälleenvie henkilökohtaisia tavaroita tai kotiesineistöä, mukaan lukien
henkilökohtaiset metsästysmuistot, joiden valmistamiseen on käytetty
asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A tai B lueteltujen lajien yksilöitä,
tullille ei tarvitse esittää jälleenvientitodistusta edellyttäen, että jokin
seuraavista esitetään:

a) aikaisemmin käytetyn yhteisön tuonti- tai vientiluvan haltijan kap
pale (lomake 2), jonka tulli on vahvistanut;

b) tämän asetuksen 57 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun (jälleen)vienti
asiakirjan jäljennös;

c) todiste siitä, että yksilöt on hankittu yhteisön alueella.

▼M6
Edellisen alakohdan säännöksiä ei sovelleta henkilökohtaisiin tavaroihin
tai kotiesineistöön kuuluviin sarvikuonon sarviin tai norsunluuhun; näi
den yksilöiden osalta tullille on esitettävä jälleenvientitodistus.

3 a.
Kun henkilö, joka ei vakituisesti asu unionin alueella, jälleenvie
henkilökohtaisia tavaroita tai kotiesineistöä, jotka on hankittu hänen
vakinaisen asuinvaltionsa ulkopuolelta ja jotka ovat asetuksen (EY)
N:o 338/97 liitteessä A lueteltujen lajien yksilöitä, mukaan lukien hen
kilökohtaiset metsästysmuistot, tullille on esitettävä jälleenvientitodistus.
Samaa vaatimusta sovelletaan henkilökohtaisiin tavaroihin tai kotiesi
neistöön kuuluviin sarvikuonon sarviin tai norsunluuhun, kun kyseessä
ovat asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B lueteltujen populaatioiden
yksilöt.

4.
Poiketen siitä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, (jälleen)vientiasia
kirjaa ei tarvitse esittää, jos unionista viedään tai jälleenviedään 57 ar
tiklan 5 kohdan a–g alakohdassa lueteltuja tuotteita.

▼M2
58 a artikla
Henkilökohtaisten tavaroiden ja kotiesineistön kaupallinen käyttö
unionissa
▼M6
1.
Jäsenvaltion hallintoviranomainen voi sallia kaupallisen toiminnan
asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B lueteltujen lajien yksilöille, jotka
tuodaan unioniin asetuksen (EY) N:o 338/97 7 artiklan 3 kohdan mu
kaisesti, ainoastaan seuraavin edellytyksin:

▼M2
a) hakija osoittaa, että yksilö on tuotu unioniin vähintään kaksi vuotta
ennen kuin sitä käytetään kaupallisiin tarkoituksiin, ja
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▼M2
b) kyseisen jäsenvaltion hallintoviranomainen on varmentanut, että ky
seinen yksilö olisi voitu tuoda kaupallisia tarkoituksia varten asetuk
sen (EY) N:o 338/97 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti ajankohtana,
jona se tuotiin unioniin.

Kun nämä edellytykset täyttyvät, hallintoviranomaisen on annettava kir
jallinen todistus siitä, että kyseistä yksilöä voidaan käyttää kaupallisiin
tarkoituksiin.

▼M6
2.
Kaupallinen toiminta on kielletty niiden asetuksen (EY) N:o
338/97 liitteessä A lueteltujen lajien yksilöille, jotka tuotiin unioniin
asetuksen (EY) N:o 338/97 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sekä yleis
sopimuksen liitteessä I tai asetuksen (ETY) N:o 3626/82 liitteessä C1
lueteltujen lajien yksilöille, jotka on tuotu unioniin henkilökohtaisiin
tavaroihin tai kotiesineistöön kuuluvina.

▼B
XV LUKU
VAPAUTUKSET JA POIKKEUKSET

59 artikla
Asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdassa säädetyt
vapautukset mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan säännöksistä
1.
Asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdan a, b ja c ala
kohdassa tarkoitettuja yksilöitä koskeva vapautus voidaan myöntää ai
noastaan, jos hakija on osoittanut toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle,
että kyseisissä alakohdissa ja tämän asetuksen 48 artiklassa tarkoitetut
edellytykset täyttyvät.

▼M2
1 a.
Asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja
yksilöitä koskeva vapautus voidaan myöntää ainoastaan, jos hakija on
osoittanut toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle, että kyseessä olevat
yksilöt on hankittu voimassa olevan luonnonvaraisten eläinten ja kas
vien suojelua koskevan lainsäädännön mukaisesti.

▼B
2.
Asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdan d alakohdassa
tarkoitettuja yksilöitä koskeva vapautus voidaan myöntää ainoastaan, jos
hakija on osoittanut toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle, joka on
kuullut toimivaltaista tieteellistä viranomaista, että tämän asetuksen
48 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että kyseessä olevat yk
silöt ovat vankeudessa syntyneitä ja kasvatettuja tai keinotekoisesti li
sättyjä tämän asetuksen 54, 55 ja 56 artiklan mukaisesti.

3.
Asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdan e, f ja g ala
kohdassa tarkoitettuja yksilöitä koskeva vapautus voidaan myöntää ai
noastaan, jos hakija on osoittanut toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle,
joka on kuullut toimivaltaista tieteellistä viranomaista, että kyseisissä
alakohdissa ja tämän asetuksen 48 artiklassa tarkoitetut edellytykset
täyttyvät.
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▼B
4.
Asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdan h alakohdassa
tarkoitettuja yksilöitä koskeva vapautus voidaan myöntää ainoastaan, jos
hakija on osoittanut toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle, että kyseessä
olevat yksilöt on otettu luonnonvaraisesta ympäristöstään jossakin jäsen
valtiossa kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.
5.
Vapautus, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3
kohdassa, voidaan myöntää elävien selkärankaisten osalta ainoastaan,
edellyttäen, että hakija on osoittanut toimivaltaiselle hallintoviranomai
selle, että tämän asetuksen 66 artiklan asiaa koskevia säännöksiä nou
datetaan.

60 artikla
Asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 1 kohtaa koskeva poikkeus
tieteellisille laitoksille
Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 338/97 9 artiklan soveltamista voi
daan tieteellisille laitoksille myöntää hallintoviranomaisen suostumuk
sella ja tieteellisen viranomaisen kuulemisen jälkeen poikkeus mainitun
asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetystä kiellosta siten, että myönne
tään todistus, joka koskee kaikkia tiettyyn kokoelmaan kuuluvia maini
tun asetuksen liitteessä A lueteltujen lajien yksilöitä, jotka on tarkoitettu
johonkin seuraavista:
1) sellaiseen vankeudessa tapahtuvaan kasvatukseen tai keinotekoiseen
lisäykseen, josta on hyötyä asianomaiselle lajille sen säilymisen kan
nalta;
2) asianomaisen lajin suojelemiseen tai säilyttämiseen tähtäävälle tutki
mukselle ja koulutukselle.
Yksilöitä, joita tällainen todistus koskee, voidaan myydä ainoastaan
toisille tieteellisille laitoksille, joilla on tällainen todistus.

61 artikla
Asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 1 ja 3 kohtaa koskevat
vapautukset
Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 338/97 9 artiklan soveltamista ei
kieltoa, josta säädetään mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa ja
joka koskee mainitun asetuksen liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiden
ostamista, ostettavaksi tarjoamista tai hankkimista kaupallisiin tarkoituk
siin, eikä mainitun asetuksen 8 artiklan 3 kohdan säännöstä, jonka mu
kaan poikkeukset kielloista myönnetään tapauskohtaisesti antamalla to
distus, sovelleta, jos jokin seuraavista vaatimuksista täyttyy:
1) kyseiset yksilöt kuuluvat jonkin tämän asetuksen 48 artiklassa tar
koitetun yksilökohtaisen todistuksen piiriin;
2) kyseisiin yksilöihin voidaan soveltaa jotakin tämän asetuksen 62 ar
tiklassa säädettyä yleistä vapautusta.

62 artikla
Asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 1 ja 3 kohtaa koskevat yleiset
vapautukset
Asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdan säännöstä, jonka mu
kaan poikkeukset mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetyistä
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▼B
kielloista on myönnettävä tapauskohtaisesti antamalla todistus, ei sovel
leta ja mitään todistusta ei vaadita
1) tämän asetuksen liitteessä X lueteltujen vankeudessa syntyneiden ja
kasvatettujen eläinlajien yksilöihin tai niiden risteymiin edellyttäen,
että niiden lajien yksilöt, joiden kohdalle on lisätty huomautus, on
merkitty tämän asetuksen 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
2) kasvilajien keinotekoisesti lisättyihin yksilöihin;
3) asetuksen (EY) N:o 338/97 2 artiklan w alakohdassa määriteltyihin
yli 50 vuotta aikaisemmin hankittuihin esineeksi muokattuihin yksi
löihin;
▼M2
4) liitteessä A lueteltujen krokotiilieläinten (Crocodylia) kuolleille yk
silöille, joiden alkuperätunnus on D, edellyttäen, että ne on merkitty
tai tunnistettu muilla keinoin tämän asetuksen mukaisesti;
5) lajin Acipenser brevirostrum ja sen risteymien kaviaarille, jonka al
kuperätunnus on D, edellyttäen, että sitä säilytetään pakkauksessa,
joka on merkitty tämän asetuksen mukaisesti.
▼B
63 artikla
Asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdan nojalla annettavat
ennalta myönnetyt todistukset
1.
Asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdan d alakohdan
soveltamiseksi jäsenvaltio voi antaa hallintoviranomaisen hyväksymien
kasvattajien käyttöön ennalta myönnettyjä todistuksia edellyttäen, että
nämä ylläpitävät kasvatusluetteloita ja toimittavat ne pyynnöstä toimi
valtaiselle hallintoviranomaiselle.
Näiden todistusten kohdassa 20 on oltava seuraava ilmoitus:
”Todistus koskee ainoastaan seuraavaa/seuraavia eliösystematiikan yk
sikköä/yksiköitä: ...”
2.
Asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdan d ja h alakohdan
soveltamiseksi jäsenvaltio voi antaa hallintoviranomaisen hyväksymille
henkilöille ennalta myönnettyjä todistuksia, jotta nämä voivat tällaisten
todistusten perusteella myydä kuolleita vankeudessa kasvatettuja yksi
löitä ja/tai pieniä määriä sellaisia kuolleita yksilöitä, jotka on laillisesti
otettu luonnonvaraisesta ympäristöstään yhteisön alueella; edellytyksenä
on, että tällainen henkilö täyttää seuraavat vaatimukset:
a) henkilö ylläpitää luetteloa, joka toimitetaan pyynnöstä toimivaltai
selle hallintoviranomaiselle ja joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot
myydyistä yksilöistä/lajeista, kuolinsyystä (jos se tiedetään), henki
löistä, joilta yksilöt hankittiin ja henkilöistä, joille ne myytiin;
b) henkilö toimittaa toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle vuosittain
kertomuksen, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot kuluneen vuoden
myynnistä, yksilöiden tyypistä ja määrästä, kyseessä olleista lajeista
sekä yksilöiden hankintatavasta.
▼M2
3.
Ennalta myönnetyt todistukset ovat voimassa vasta kun ne ovat
täytetyt ja hakija on toimittanut todistuksen kopion todistuksen myön
tävälle hallintoviranomaiselle.
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▼B
XVI LUKU
MERKITSEMISTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

64 artikla
Yksilöiden merkitseminen tuontia varten ja kaupallisia toimia
varten yhteisössä
1.
Seuraavia tavaroita koskevia tuontilupia myönnetään ainoastaan,
jos hakija on osoittanut toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle, että yk
silöt on merkitty kukin erikseen 66 artiklan 6 kohdan mukaisesti:
a) yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin hyväksymästä vankeu
dessa tapahtuvasta kasvatustoiminnasta peräisin olevat yksilöt;
b) yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin hyväksymästä tarhaus
toiminnasta peräisin olevat yksilöt;
c) yleissopimuksen liitteessä I lueteltujen lajien populaation yksilöt,
joille yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssi on hyväksynyt
vientikiintiön;
d) afrikannorsun käsittelemättömät syöksyhampaat tai niistä leikatut
kappaleet, jotka ovat yli 20 senttimetriä pitkiä ja yli yhden kilon
painoisia;
e) käsittelemättömät, parkitut ja/tai viimeistellyt krokotiilin nahat, kyl
kiosat, hännät, kurkut, jalat, selkänahan suikaleet ja muut osat, jotka
viedään yhteisöön, sekä kokonaiset käsittelemättömät, parkitut tai
viimeistellyt krokotiilin nahat ja kylkiosat, jotka jälleenviedään yh
teisöön;
f) asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A lueteltuihin lajeihin lukeutu
vat elävät selkärankaiset, jotka kuuluvat kiertäviin näyttelyihin;
g) kaikki sampikalojen (Acipenseriformes spp.) kaviaaria sisältävät pak
kaukset, mukaan lukien säilyketölkit, purkit tai laatikot, joihin täl
lainen kaviaari on suoraan pakattu.
2.
Asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi
kaikki kaviaaria sisältävät pakkaukset, joita tarkoitetaan tämän artiklan 1
kohdan g alakohdassa, on merkittävä tämän asetuksen 66 artiklan 6
kohdan mukaisesti, jollei tämän asetuksen 66 artiklan 7 kohdan lisävaa
timuksista muuta johdu.
65 artikla
Yksilöiden merkitseminen vientiä ja jälleenvientiä varten
1.
Jälleenvientitodistuksia 64 artiklan 1 kohdan a–d ja f alakohdassa
tarkoitetuille yksilöille, joita ei ole muutettu huomattavasti, myönnetään
ainoastaan, jos hakija on osoittanut hallintoviranomaisille, että alkupe
räiset merkinnät ovat koskemattomia.
2.
Jälleenvientitodistuksia kokonaisille käsittelemättömille, parkituille
tai viimeistellyille krokotiilin nahoille ja kylkiosille myönnetään ainoas
taan, jos hakija on osoittanut hallintoviranomaiselle, että alkuperäiset
merkkilaput ovat koskemattomia, tai jos merkkilaput ovat kadonneet
tai ne on poistettu, että yksilöt on merkitty jälleenvientiä koskevilla
merkkilapuilla.
3.
Vientilupia ja jälleenvientitodistuksia kaviaaria sisältäville pak
kauksille, joita tarkoitetaan 64 artiklan 1 kohdan g alakohdassa, myön
netään kaikkien pakkausten osalta ainoastaan, jos pakkaus on merkitty
66 artiklan 6 kohdan mukaisesti.
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▼B
4.
Vientilupia, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A
lueteltuihin lajeihin lukeutuvia eläviä selkärankaisia, myönnetään ai
noastaan, jos hakija on osoittanut toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle,
että tämän asetuksen 66 artiklan asiaa koskevia vaatimuksia on nouda
tettu. ►M2 Tätä ei sovelleta tämän asetuksen liitteessä X lueteltujen
lajien yksilöihin, paitsi jos liitteessä X olevassa huomautuksessa edelly
tetään merkintää. ◄
66 artikla
Merkitsemismenetelmät
1.
Sovelletaan 33 artiklan 1 kohtaa, 40 artiklan 1 kohtaa, 59 artiklan
5 kohtaa ja 65 artiklan 4 kohtaa tämän artiklan 2 ja 3 kohdan sovelta
miseksi.
2.
Vankeudessa syntyneet ja kasvatetut linnut on merkittävä 8 koh
dan mukaisesti, tai jos toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle osoitetaan,
ettei tämä menetelmä ole eläimen fyysisten tai käyttäytymiseen liittyvien
ominaisuuksien vuoksi sopiva, sellaisen yksilöllisesti numeroidun mik
rosirutunnistimen avulla, jota ei voida muuttaa ja joka on ISO-standar
dien 11784:1996 (E) ja 11785:1996 (E) mukainen.
3.
Muut elävät selkärankaiset kuin vankeudessa syntyneet ja kasvate
tut linnut on merkittävä sellaisella yksilöllisesti numeroidulla mikrosiru
tunnistimella, jota ei voida muuttaa ja joka on ISO-standardien
11784:1996 (E) ja 11785:1996 (E) mukainen, tai jos toimivaltaiselle
hallintoviranomaiselle osoitetaan, ettei tämä menetelmä ole yksilön tai
lajin fyysisten tai käyttäytymiseen liittyvien ominaisuuksien vuoksi so
piva, kyseessä olevat yksilöt on merkittävä yksilöllisesti numeroidulla
renkaalla, nauhalla, merkkilapulla tai tatuoinnilla tai muilla samankaltai
silla tavoilla taikka tehtävä tunnistettaviksi jollain muulla sopivalla kei
nolla.
4.
Edellä 33 artiklan 1 kohtaa, 40 artiklan 1 kohtaa, 48 artiklan 2
kohtaa, 59 artiklan 5 kohtaa ja 65 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta, jos
toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle osoitetaan, että asianomaisen to
distuksen myöntämishetkellä ei voida kyseisten yksilöiden fyysisten
ominaisuuksien vuoksi käyttää turvallisesti mitään merkitsemistapaa.
Tällaisessa tapauksessa kyseinen hallintoviranomainen myöntää toimit
uskohtaisen todistuksen ja kirjaa kyseisen seikan todistuksen kohtaan
20, tai jos jotain merkitsemistapaa voidaan käyttää turvallisesti myö
hemmin, sisällyttää kyseiseen kohtaan asianomaiset määräykset.
▼M2
Tämän kohdan soveltamisalaan kuuluvien elävien yksilöiden osalta ei
myönnetä yksilökohtaisia todistuksia, kiertävän näyttelyn todistuksia
eikä henkilökohtaista omistusta koskevia todistuksia.
▼B
5.
Yksilöiden, jotka on merkitty muulla kuin ISO-standardien
11784:1996 (E) ja 11785:1996 (E) mukaisella mikrosirutunnistimella
ennen 1 päivää tammikuuta 2002 tai jonkin 3 kohdassa tarkoitetun
menetelmän avulla ennen 1 päivää kesäkuuta 1997 tai 6 kohdan mukai
sesti ennen niiden tuomista yhteisöön, katsotaan olevan 2 ja 3 kohdan
mukaisesti merkittyjä.
▼M1
6.
Edellä 64 ja 65 artiklassa tarkoitetut yksilöt on merkittävä CITESyleissopimuksen osapuolikokouksen kyseisille yksilöille hyväksymää tai
suosittelemaa menetelmää käyttäen ja erityisesti 57 artiklan 5 kohdan a
alakohdassa, 64 artiklan 1 kohdan g alakohdassa, 64 artiklan 2 kohdassa
ja 65 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kaviaaria sisältävät pakkaukset on
merkittävä kukin kertakäyttöisellä lipukkeella, jollainen on kiinnitetty
jokaiseen ensisijaiseen pakkaukseen. Jos kertakäyttöinen lipuke ei sine
töi pakkausta, on kaviaari pakattava siten, että pakkauksen mahdollinen
avaaminen voidaan havaita silmämääräisesti.
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▼M6
Eri Acipenseriformes-lajeista peräisin olevaa kaviaaria ei saa sekoittaa
ensisijaiseen pakkaukseen, paitsi jos kyseessä on puristettu kaviaari (eli
yhden tai usean sampilajin hedelmöittymättömistä munista koostuva
kaviaari, joka jää jäljelle korkealaatuisemman kaviaarin käsittelyn ja
valmistamisen jälkeen).
▼M1
7.
Ainoastaan sellaisilla käsittely- ja (uudelleen)pakkauslaitoksilla,
joilla on jäsenvaltion hallintoviranomaisen myöntämä lupa, on oikeus
käsitellä, pakata tai uudelleenpakata kaviaaria vientiä, jälleenvientiä tai
yhteisön sisäistä kauppaa varten.
Luvan saaneilta (uudelleen)pakkauslaitoksilta on edellytettävä riittävää
kirjanpitoa, josta käyvät soveltuvin osin ilmi tuodun, viedyn, jälleenvie
dyn, paikan päällä tuotetun tai varastoidun kaviaarin määrät. Tämän
kirjanpidon on oltava asianomaisen jäsenvaltion hallintoviranomaisen
saatavilla tarkastusta varten.
Kyseisen hallintoviranomaisen on annettava kullekin tällaiselle käsittelytai (uudelleen)pakkauslaitokselle yksilöllinen rekisteritunnus.
Luettelo laitoksista, joille on myönnetty lupa tämän kohdan mukaisesti,
sekä luettelon mahdolliset muutokset on toimitettava yleissopimuksen
sihteeristölle ja komissiolle.
Tämän kohdan soveltamista varten kaviaaria tuottavien vesiviljelytoimi
joiden katsotaan kuuluvan käsittelylaitoksiin.
▼B
8.
Vankeudessa syntyneet ja kasvatetut linnut sekä muut säädellyssä
ympäristössä syntyneet linnut on merkittävä yksilöllisesti merkityllä sau
mattomasti suljetulla jalkarenkaalla.
Saumattomasti suljetulla renkaalla tarkoitetaan yhtenäistä rengasta tai
nauhaa, jossa ei ole yhtään katkosta tai liitosta ja jota ei ole mitenkään
haitallisesti muutettu ja joka on kooltaan sellainen, ettei sitä voida pois
taa linnulta sen jalan kasvettua täyteen mittaansa, kun se on asennettu
linnun jalkaan sen ensimmäisinä elinpäivinä, ja joka on kaupallisesti
valmistettu kyseistä tarkoitusta varten.

67 artikla
Säälliset merkitsemismenetelmät
Jos elävien eläimien merkitseminen yhteisön alueella edellyttää merkkil
apun, nauhan, renkaan tai muun laitteen asentamista tai eläimen ruu
miinosan merkitsemistä taikka mikrosirutunnistimen kiinnittämistä, tämä
on suoritettava siten, että kiinnitetään asianmukaisesti huomiota ky
seessä olevan yksilön säälliseen kohteluun, hyvinvointiin sekä luonnol
liseen käyttäytymiseen.

68 artikla
Merkitsemismenetelmien vastavuoroinen tunnustaminen
1.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tunnustettava
muiden jäsenvaltioiden hyväksymät merkitsemismenetelmät, jotka ovat
66 artiklan mukaisia.
2.
Jos tämän asetuksen nojalla edellytetään lupaa tai todistusta, täl
laisessa asiakirjassa on esitettävä kaikki yksilön merkitsemistä koskevat
tiedot.
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▼B
XVII LUKU
KERTOMUKSET JA TIETOJEN ANTAMINEN

69 artikla
Tuontia, vientiä ja jälleenvientiä koskevat kertomukset
1.
Jäsenvaltioiden on kerättävä tietoja yhteisöön tapahtuvasta tuon
nista sekä yhteisöstä tapahtuvasta viennistä ja jälleenviennistä, jotka on
suoritettu jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten myöntämien lupien ja
todistusten perusteella, riippumatta todellisesta tuonti- tai (jälleen)vienti
paikasta.
Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 338/97 15 artiklan 4 kohdan a
alakohdan mukaisesti toimitettava mainitun asetuksen liitteissä A, B ja
C lueteltuja lajeja koskevat tiedot komissiolle kultakin kalenterivuodelta
tämän artiklan 4 kohdassa vahvistetun aikataulun mukaisesti; tiedot on
toimitettava sähköisessä muodossa ja yleissopimuksen sihteeristön jul
kaisemien CITES-vuosikertomusten laatimista ja toimittamista kos
kevien ohjeiden mukaisesti.
Kertomuksiin on sisällytettävä tiedot haltuun otetuista ja takavarikoi
duista lähetyksistä.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä kahdessa erilli
sessä osassa seuraavasti:
a) yhdessä osassa annetaan tiedot yleissopimuksen liitteissä lueteltujen
lajien yksilöiden tuonnista, viennistä ja jälleenviennistä;
b) toisessa osassa annetaan tiedot asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä
A, B ja C lueteltujen muiden lajien yksilöiden tuonnista, viennistä ja
jälleenviennistä ja tiedot liitteessä D lueteltujen lajien tuomisesta
yhteisön alueelle.
3.
Eläviä eläimiä sisältävien lähetysten osalta jäsenvaltioiden on mah
dollisuuksien mukaan pidettävä kirjaa siitä, mikä prosentuaalinen osuus
asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä A ja B lueteltujen lajien yksilöistä
oli kuolleita yhteisöön tuotaessa.
4.
Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava komis
siolle kultakin kalenterivuodelta seuraavan vuoden kesäkuun 15 päivään
mennessä lajikohtaisesti ja (jälleen)viejämaittain.
5.
Asetuksen (EY) N:o 338/97 15 artiklan 4 kohdan c alakohdassa
tarkoitettujen tietojen on sisällettävä yksityiskohtaiset tiedot niistä lain
säädäntö-, sääntely- ja hallinnollisista toimenpiteistä, jotka on toteutettu
mainitun asetuksen ja tämän asetuksen säännösten täytäntöön panemi
seksi ja soveltamiseksi.
Lisäksi jäsenvaltioiden on annettava tiedot
a) henkilöistä ja elimistä, jotka on rekisteröity tämän asetuksen 18 ja
19 artiklan mukaisesti;
b) tieteellisistä laitoksista, jotka on rekisteröity tämän asetuksen 60 ar
tiklan mukaisesti;
c) kasvattajista, jotka on hyväksytty tämän asetuksen 63 artiklan mu
kaisesti;
d) kaviaarin uudelleenpakkauslaitoksista, joille on myönnetty toimilupa
tämän asetuksen 66 artiklan 7 kohdan mukaisesti;
e) jäsenvaltioiden käyttämistä tämän asetuksen 17 artiklassa tarkoite
tuista kasvien terveystodistuksista;
▼M1
f) tapauksista, joissa vientiluvat ja jälleenvientitodistukset on myön
netty takautuvasti asetuksen 15 artiklan mukaisesti.
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6.
Edellä 5 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava sähköisessä
muodossa ja yleissopimuksen sihteeristön antaman kaksivuotiskerto
muksen lomakkeen, sellaisena kuin se on komitean muuttamana, mu
kaisesti joka toinen vuosi 15 päivään kesäkuuta mennessä kaksivuotis
kaudelta, joka on päättynyt edeltävän vuoden joulukuun 31 päivänä.
▼B
70 artikla
Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteisiin tehtävät muutokset
1.
Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteisiin tehtävien muutosten valmis
telemiseksi mainitun asetuksen 15 artiklan 5 kohdan mukaisesti jäsen
valtioiden on toimitettava komissiolle mainitun asetuksen liitteissä jo
lueteltujen lajien osalta ja sellaisten lajien osalta, jotka voisivat olla
sopivia liitteissä lueteltaviksi, kaikki asiaankuuluvat tiedot seuraavista:
a) lajien biologisesta ja kaupallisesta asemasta;
b) kyseisten lajien yksilöiden käyttötarkoituksista;
c) menetelmistä yksilöiden kaupan valvomiseksi.
2.
Komissio toimittaa kaikki luonnokset, jotka koskevat asetuksen
(EY) N:o 338/97 liitteiden B tai D muuttamista mainitun asetuksen
3 artiklan 2 kohdan c tai d alakohdan tai 3 artiklan 4 kohdan a ala
kohdan nojalla, mainitun asetuksen 17 artiklassa tarkoitetulle tieteelli
selle tarkasteluryhmälle lausuntoa varten ennen kuin ne toimitetaan ko
mitealle.

XVIII LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

▼M1
71 artikla
Tuontilupahakemusten hylkääminen rajoitusten asettamisen jälkeen
▼B
1.
Jäsenvaltioiden on välittömästi asetuksen (EY) N:o 338/97 4 artik
lan 6 kohdan mukaisen rajoituksen asettamisen jälkeen ja sen poistami
seen asti hylättävä tuontilupahakemukset, jotka koskevat yksilöitä, joi
den alkuperämaahan tai -maihin rajoitus kohdistuu.
2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tuontilupa voidaan
myöntää, jos tuontilupahakemus on jätetty ennen rajoituksen asettamista
ja toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle osoitetaan, että on olemassa
sopimus tai tilaus, jonka perusteella on suoritettu maksu tai jonka joh
dosta yksilöt on jo toimitettu.
3.
Edellä 2 kohdan nojalla myönnetyn tuontiluvan voimassaoloaika ei
saa ylittää yhtä kuukautta.
4.
Jollei toisin säädetä, 1 kohdassa tarkoitettuja rajoituksia ei sovel
leta seuraaviin yksilöihin:
a) edellä 54 ja 55 artiklassa tarkoitettuihin vankeudessa syntyneisiin ja
kasvatettuihin yksilöihin tai 56 artiklassa tarkoitettuihin keinotekoi
sesti lisättyihin yksilöihin;
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b) yksilöihin, jotka on tuotu asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3
kohdan e, f tai g alakohdassa yksilöityihin tarkoituksiin;
c) eläviin tai kuolleisiin yksilöihin, jotka kuuluvat yhteisöön muuttavien
ja sinne asettuvien henkilöiden kotiesineistöön.

72 artikla
Siirtymätoimenpiteet
1.
Asetuksen (ETY) N:o 3626/82 11 artiklan ja komission asetuksen
(ETY) N:o 3418/83 (1) 22 artiklan mukaisesti myönnettyjä lupia voidaan
edelleen käyttää asetuksen (EY) N:o 338/97 5 artiklan 2 kohdan b ala
kohdassa, 5 artiklan 3 kohdan b, c ja d alakohdassa, 5 artiklan 4 koh
dassa ja 8 artiklan 3 kohdan a ja d–h alakohdassa määriteltyihin tarkoi
tuksiin.
2.
Asetuksen (ETY) N:o 3626/82 6 artiklan 1 kohdassa säädetyistä
kielloista myönnetyt vapautukset ovat voimassa niiden viimeiseen voi
massaolopäivään asti niissä tapauksissa, joissa viimeinen voimassaolo
päivä on määritelty.
▼M6
3.
Jäsenvaltiot voivat edelleen myöntää täytäntöönpanoasetuksen
(EU) N:o 792/2012 liitteessä I, III ja IV olevien mallien mukaisia tuon
ti- ja vientilupia, jälleenvientitodistuksia, kiertävän näyttelyn todistuksia
ja henkilökohtaista omistusta koskevia todistuksia, liitteessä II olevan
mallin mukaisia tuonti-ilmoituksia ja liitteessä V olevan mallin mukaisia
EU-todistuksia yhden vuoden ajan komission täytäntöönpanoasetuksen
(EU) 2015/57 (2) voimaantulosta.
▼B
73 artikla
Täytäntöönpanosäännösten ilmoittaminen
Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja yleissopimuksen
sihteeristölle säännökset, jotka se antaa tämän asetuksen täytäntöönpa
nemiseksi, sekä kaikki käytetyt oikeudelliset keinot ja toteutetut toimen
piteet tämän asetuksen soveltamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi. Komis
sio ilmoittaa nämä tiedot muille jäsenvaltiolle.

74 artikla
Kumoaminen
Kumotaan asetus (EY) N:o 1808/2001.
Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen
liitteessä XII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.
(1) EYVL L 344, 7.12.1983, s. 1.
(2) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammi
kuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta
luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 ja asetuksen (EY) N:o
338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa
komission asetuksessa (EY) N:o 865/2006 säädettyjen lupien, todistusten ja
muiden asiakirjojen mallia koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 10,
16.1.2015, s. 19)
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75 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jäl
keen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.
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LIITE VII
Yksilöiden kuvauksessa ja mittayksiköiden merkitsemisessä käytettävät tunnukset
5 artiklan a ja b alakohdan nojalla myönnettävissä luvissa ja todistuksissa
Kuvaus

Tunnus

Ensisijai
nen
yksikkö

Vaihtoeh
toinen
yksikkö

Selitys

Kuori

BAR

kg

Ruho

BOD

kpl

kg

Olennaisilta osin kokonaiset
kuolleet eläimet, mukaan luet
tuina tuoreet tai jalostetut kalat,
täytetyt kilpikonnat, säilötyt
perhoset, alkoholissa säilytetyt
matelijat, kokonaiset täytetyt
metsästysmuistot ym.

Luu

BON

kg

kpl

Luut, mukaan luettuina leuat

Kilpikonna
hyytelö

CAL

kg

Selkäkilpi

CAP

kpl

kg

Kilpikonnien
(Testudinata)
puhdistamattomat tai käsittele
mättömät kokonaiset selkäkil
vet

Veistos

CAR

kg

m3

Veistokset (myös puu ja sellai
set viimeistellyt puutuotteet ku
ten huonekalut, musiikki-inst
rumentit ja käsityöt); huom.:
joistakin lajeista voidaan val
mistaa veistämällä useita eri
tyyppisiä tuotteita (esimerkiksi
sarvet ja luut); näin ollen kuva
ukseen on tarvittaessa lisättävä
tuotteen tyyppi (esimerkiksi
sarvesta tehty veistos)

Kaviaari

CAV

kg

Kaikkien sampikalojen (Aci
penseriformes) lajien jalostetut
hedelmöittymättömät ja kuol
leet munat eli mäti

Lastut

CHP

kg

Puulastut, erityisesti Aquilaria
malaccensis- ja Pterocarpus
santalinus -lajien lastut

Kynsi

CLA

kpl

kg

Kynnet, esimerkiksi kissaeläin
ten (Felidae), karhujen (Ursi
dae) ja krokotiilien (Crocody
lia) kynnet (huom. ”kilpikon
nan kynnet” ovat tavallisesti
suomuja eivätkä varsinaisesti
kynsiä)

Kangas

CLO

m2

kg

Kangas — jos kangas ei ole
tehty kokonaan CITES-lajin
karvasta, kyseessä olevan lajin
karvojen paino olisi sen sijaan
merkittävä
mahdollisuuksien
mukaan tunnuksella ”HAI”

Koralli
(puhdista
maton)

COR

kg

kpl

Kuollut koralli ja kivikoralli;
huom.: myytävien koralliyksi
löiden määrä ilmoitetaan kap
paleina ainoastaan silloin, kun
ne kuljetetaan vedessä

Puunkuori (tuore, kuivattu tai
jauhettu; käsittelemätön)

Kilpikonnan vatsa- tai selkäkil
ven alta saatava kellertävä tai
vihertävä hyytelömassa (käyte
tään kilpikonnaliemen valmis
tukseen)
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Kuvaus

Tunnus

Ensisijai
nen
yksikkö

Vaihtoeh
toinen
yksikkö

Selitys

Viljelmä

CUL

kpl pul
loja yms.

Keinotekoisesti lisättyjen kas
vien viljelmät

Johdannai
set

DER

kg/l

Johdannaiset (muut kuin ne,
jotka on lueteltu toisaalla tässä
taulukossa)

Kuivatut
kasvit

DPL

kpl

Kuivatut kasvit, esimerkiksi
kasvikokoelmien yksilöt

Korva

EAR

kpl

Korvat, yleensä norsun

Muna

EGG

kpl

kg

Kokonaiset kuolleet tai puhalle
tut munat (ks. myös ”kaviaari”)

Muna
vä)

(elä EGL

kpl

kg

Elävät munat, yleensä lintujen
ja matelijoiden mutta myös ka
lojen ja selkärangattomien

Munankuori

SHE

g/kg

Raa’at tai käsittelemättömät
munankuoret lukuun ottamatta
kokonaisia munia

Uute

EXT

kg

Höyhen

FEA

kpl
kg/sii
pien lu
kumäärä

Höyhenet, höyhenistä valmis
tetuista esineistä (esimerkiksi
kuvista) ilmoitetaan esineiden
lukumäärä

Kuitu

FIB

kg

Kuidut, esimerkiksi kasvikui
dut, mutta myös tennismailojen
jänteet

Evä

FIN

kg

Kalanpoik
aset

FIG

kg

Kukka

FLO

kg

Kukat

Kukkaruuk
ku

FPT

kpl

Kasvinosista, esimerkiksi sani
aispuun kuiduista valmistetut
kukkaruukut (huom.: elävät
kasvit, jotka myydään useita
kasveja sisältävissä ruukuissa,
on ilmoitettava elävinä kas
veina eikä kukkaruukkuina)

Sammakon
reidet

LEG

kg

Sammakonreidet

Hedelmät

FRU

kg

Hedelmät

Jalka

FOO

kpl

Jalat, esimerkiksi norsun, sarvi
kuonon, virtahevon, leijonan,
krokotiilin ym. jalat

Sappi

GAL

kg

Sappi

Sappirakko

GAB

kpl

Asuste

GAR

kpl

l

m

Uute, yleensä kasviuutteet

Tuoreet, jäädytetyt tai kuivatut
evät tai niiden osat
kpl

kg

Vuoden tai kahden vuoden
ikäiset nuoret kalat akvaarioi
hin myytäviksi tai hautomoita
tai istutustoimenpiteitä varten

Sappirakko
Asusteet, mukaan luettuina
hansikkaat ja hatut mutta ei
kengät; myös asusteiden somis
teet tai koristeet
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Kuvaus

Tunnus

Ensisijai
nen
yksikkö

Vaihtoeh
toinen
yksikkö

kpl

Selitys

Sukuelimet

GEN

kg

Perusrunko

GRS

kpl

Karvat

HAI

kg

g

Kaikki eläinten, esimerkiksi
norsun, jakin, vikunjan ja gua
nakon, karvat

Sarvi

HOR

kpl

kg

Sarvet, myös hirvensarvet

Nahkatuot
teet (pienet)

LPS

kpl

Pienet nahasta valmistetut tuot
teet, esimerkiksi vyöt, housun
kannattimet, polkupyörän satu
lat, sekkivihko- ja luottokortti
kotelot, korvakorut, käsilaukut,
avaimenperät, muistikirjat, kuk
karot, kengät, tupakkapussit,
lompakot, kellonremmit

Nahkatuot
teet (suuret)

LPL

kpl

Suuret nahasta valmistetut tuot
teet, esimerkiksi salkut, huone
kalut, matkalaukut, matka-arkut

Elävät yksi LIV
löt

kpl

Elävät eläimet ja kasvit; ve
dessä kuljetettavista elävistä
koralliyksilöistä ilmoitetaan ai
noastaan kappalemäärä

Lehdet

LVS

kpl

Tukit

LOG

m3

Kaikki käsittelemätön puu kuo
rittuna tai kuorimattomana ja
pintapuu poistettuna tai puuhun
jätettynä taikka karkeasti sa
hattu puu, joka on erityisesti
tarkoitus jalostaa sahatavaraksi,
paperipuuksi
tai
viiluiksi;
huom. sellaiset erityistarkoituk
siin käytettävät puulajit, joita
myydään painon perusteella
(esimerkiksi guajakkipuut, Gu
aiacum spp.) on ilmoitettava
kilogrammoina

Liha

MEA

kg

Liha, mukaan luettuna kalan li
ha, jos kyseessä ei ole kokonai
nen kala (ks. ”ruho”)

Lääkkeet

MED

kg/l

Lääkkeet

Myski

MUS

g

Myski

Öljy

OIL

kg

Luun kappa BOP
le

kg

Luun kappaleet, työstämättö
mät

Sarven kap HOP
pale

kg

Sarven kappaleet, työstämättö
mät, myös pienet palaset

Norsunluun
kappale

IVP

kg

Norsunluun kappaleet, työs
tämättömät, myös pienet pal
aset

Turkislevyt

PLA

m2

Turkislevyt, mukaan luettuina
useasta nahasta tehdyt matot

Jauhe

POW

kg

Jauhe

Juuret

ROO

kpl

Kastroidut ja kuivatut penikset
Perusrunko (ilman varttamisok
sia)

kg

l

kg

Lehdet

Öljy, esimerkiksi kilpikonnan,
hylkeen, valaan, kalojen ja eri
kasvien öljy

Juuret, sipulit,
juurimukulat

varsimukulat,
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Kuvaus

Tunnus

Ensisijai
nen
yksikkö

Sahatavara

SAW

m3

Suomut

SCA

kg

Siemenet
Kuoret

SEE
SHE

kg
kpl

Kylkiosat

SID

kpl

Luurangot

SKE

kpl

Nahat

SKI

kpl

Nahan palat

SKP

kpl

Vaihtoeh
toinen
yksikkö

kg

Kallo
SKU
Liemi
SOU
Näyte (tie SPE
teellinen)

kpl
kg
kg/l/ml

Varsi
Uimarakko

STE
SWI

kpl
kg

kg

Häntä

TAI

kpl

kg

Hammas

TEE

kpl

kg

Puutavara

TIM

m3

kg

Metsästys
muisto

TRO

kpl

l

Selitys

Pituussuuntaan sahattu tai pro
filoivassa
haketusprosessissa
valmistettu, tavallisesti yli 6
mm paksu puu; huom.: sellaiset
erityistarkoituksiin käytettävät
puulajit, joita myydään painon
perusteella (esimerkiksi guajak
kipuut, Guaiacum spp.) on il
moitettava kilogrammoina
Suomut, esimerkiksi kilpikon
nien, muiden matelijoiden, ka
lojen ja muurahaiskävyn suo
mut
Siemenet
Puhdistamattomat tai käsittele
mättömät nilviäisten kuoret
Kylkiosat tai nahankaistaleet,
lukuun ottamatta krokotiilinna
hasta valmistettuja kehyksiä
(Tinga frames) (ks. ”nahat”)
Olennaisilta osin kokonaiset
luurangot
Olennaisilta osin kokonaiset
nahat, käsittelemättömät tai
parkitut, mukaan luettuina kro
kotiilinnahasta valmistetut ke
hykset (Tinga frames)
Nahan palat, mukaan luettuina
palaset käsittelemättöminä tai
parkittuina
Kallot
Esimerkiksi kilpikonnaliemi
Tieteelliset näytteet, joihin kuu
luvat veri, kudokset (esim. mu
nuainen, perna jne.), kudospre
paraatit, ym.
Kasvien varret
Hydrostaattinen elin, sisältää
kalanliiman/sammenliiman
Hännät, esimerkiksi kaimaanin
häntä (nahaksi) tai ketun häntä
(asusteiden koristeeksi, kauluk
seksi, puuhkaksi jne.)
Hampaat, esimerkiksi valaan,
leijonan, virtahevon, krokotiilin
jne.
Käsittelemätön puutavara lu
kuun ottamatta sahatukkeja ja
sahatavaraa
Kaikki metsästysmuistoina käy
tetyt yhden eläimen osat, jos ne
viedään yhdessä: esimerkiksi
sarvet (2), kallo, päänahka, sel
känahka, häntä ja jalat (eli
kymmenen yksilöä) muodos
tavat yhden metsästysmuiston;
jos kuitenkin esimerkiksi kallo
ja sarvet ovat eläimen ainoat
osat, jotka viedään, ne ilmoite
taan yhdessä yhtenä metsästys
muistona; muuten osat on il
moitettava erikseen; kokonai
nen täytetty ruho ilmoitetaan
tunnuksella BOD; yksittäinen
nahka ilmoitetaan tunnuksella
SKI
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Kuvaus

Tunnus

Ensisijai
nen
yksikkö

Vaihtoeh
toinen
yksikkö

Syöksyham
mas

TUS

kpl

kg

Viilu
— sorvattu
viilu
— leikattu
viilu

VEN

m3, m2

kg

Vaha
Kokonaiset
yksilöt

WAX
WHO

kg
kg

kpl

Selitys

Olennaisilta osin kokonaiset
syöksyhampaat, jotka voivat
olla käsiteltyjä tai käsittelemät
tömiä; näihin kuuluvat norsun,
virtahevon, mursun ja sarviv
alaan syöksyhampaat, mutta ei
vät muut hampaat
Ohuet samanpaksuiset puu
levyt, paksuudeltaan tavallisesti
6 mm tai vähemmän, jotka
yleensä ovat kuorittuja (sor
vattu viilu) tai levyiksi leikat
tuja (leikattu viilu) ja joita käy
tetään vanerin, vanerihuoneka
lujen ja vaneristen säilytysas
tioiden yms. valmistukseen
Vaha, myös ambra
Kokonaiset eläimet tai kasvit
(elävät tai kuolleet)

Yksiköistä käytetyt lyhenteet (myös muiden mittajärjestelmien kuin metrijärjestelmän vas
taavia yksiköitä saa käyttää)
g
= gramma
kg
= kilogramma
l
= litra
cm3 = kuutiosenttimetri
ml
= millilitra
m
= metri
= neliömetri
m2
m3
= kuutiometri
kpl
= kappalemäärä
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LIITE VIII
Vakiintuneet nimistölähteet tieteellisten nimien merkitsemiseen luvissa ja
todistuksissa 5 artiklan 4 alakohdan mukaisesti
ELÄIMET
a) MAMMALIA
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. Baltimore (John Hopkins University Press). [kaikki nisäk
käät lukuun ottamatta seuraavien lajien luonnonvaraisessa ympäristössä elä
vien muotojen nimiä (joita olisi käytettävä vastaavien kotieläiminä pidettä
vien lajien nimien sijaan): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus
africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; lukuun ottamatta jäl
jempänä mainittuja lajeja]
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. [Orca
ella 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. – International Journal of Primatology, 29: 723–741. [Cacajao ay
resi, 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 Primatolo
gy, 25: 97–163. [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). Taxo
nomic status of the genus Sotalia: species level ranking for ’tucuxi’ (Sotalia
fluviatilis) and ’costero’ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal
Science 23: 358–386 [Sotalia fluviatilis ja 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 mole
cular phylogenetics. – Science, 312: 1378–1381. [Rungwecebus kipunji]
DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species
problem. – Primate Conservation, 22: 55–70. [Aotus jorgehernandezi]
DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caque
tensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá,
Colombia. – Primate Conservation, 25: 1–9. [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 Brazi
lian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693–714. [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. [Rhinopithecus strykeri]
MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate
species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primato
logy, 27(2): 465–485. [Tarsius lariang]
OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcg
rave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schre
ber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de
Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1–16. [Cebus flavius]

2006R0865 — FI — 05.02.2015 — 004.002 — 55
▼M6
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 [Physeter mac
rocephalus ja 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. [Tarsius tumpara]
SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005):
Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeas
tern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977–989:
doi:10.1007/s10764-005-5333–3. [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.
[Nomascus annamensis]
WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered
species of living baleen whales. – Nature, 426: 278–281. [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. [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). [Loxodonta africana, Puma con
color, Lama guanicoe ja Ovis vignei]
b) AVES
MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List
of the Birds of the World. American Museum of Natural History. s. 207.
[lintujen lahkojen ja heimojen nimet]
DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Check
list of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp.
London (Christopher Helm). [kaikki lintulajit lukuun ottamatta jäljempänä
mainittuja taksoneita sekä lajia Lophura imperialis, jonka yksilöitä olisi koh
deltava lajin L. edwardsi yksilöinä]
DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore
Edition
3
(2003).
http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/con
tents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (saatavilla CITES-sivustolla) [yh
dessä teoksen DICKINSON 2003 kanssa kaikkien lintulajien osalta lukuun
ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita]
ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Be
schreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8:
278–286. [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).
[Psittacula intermedia ja Trichoglossus haematodus]
COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae).
– Forktail, 22: 85–112. [Garrulax taewanus]
CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. &
WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from
southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161–170. [Eriocnemis
isabellae]

2006R0865 — FI — 05.02.2015 — 004.002 — 56
▼M6
DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered
on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glauci
dium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2):
123–130. [Glaucidium mooreorum]
GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002):Description
of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk,
119: 815–819. [Pionopsitta aurantiocephala]
INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from
the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of
the British Ornithologists' Club, 124: 160–171. [Ninox burhani]
NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's
’Guarouba’ or ’Perriche jaune’: two senior synonyms of Aratinga pintoi
SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa,
2013: 1–16. [Aratinga maculata]
OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005: Grey-breasted Co
nure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga,
24: 77–83. [Pyrrhura griseipectus]
PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the
scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126:
242–244. [Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]
PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic
status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665–675.
[Aquila hastata]
PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid,
subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis
longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604–612.
[Phaethornis aethopyga]
PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI.
The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British
Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131. [Buteo socotraensis]
ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untang
led, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species
from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoo
logische Verhandelingen, 350: 183–196. [Cacatua goffiniana]
WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of
scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club,
124(2): 85–105. [Otus thilohoffmanni]
WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Mic
rastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. –
Wilson Bulletin, 114: 421–445. [Micrastur mintoni]
c) REPTILIA
ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E.
(2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Mada
gascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer
group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11:
53–68. [Calumma vatosoa ja Calumma vencesi]
AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia:
Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [Tupinambis]
BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N.,
GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010):
Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleoni
dae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens,
1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211–229. [Trioceros perretti, Trioceros
serratus]
BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung
Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. –
Sauria, 31 (1): 5–14. [Phelsuma hoeschi]
BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung
Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekko
nidae). – Salamandra, 39(3/4): 129–138. [Uroplatus pietschmanni]

2006R0865 — FI — 05.02.2015 — 004.002 — 57
▼M6
BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastro
taenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19
(107): 5–10. [Calumma glawi]
BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world
(family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1–43. [Va
ranidae]
BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010): A new species of chameleon
(Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozam
bique.
–
Afr.
J.
Herpetology,
59(2):
157–172.
doi:
10.1080/21564574.2010.516275. [Nadzikambia baylissi]
BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus
(Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Her
petology, 56(1): 1–21. [Homopus solus]
BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new
Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape
Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2):
123–141. [Bradypodion atromontanum]
BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis
A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31–32. [Python
natalensis]
BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of
Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES No
menclature Committee [Cordylus]
BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand
Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198–203. [Cyc
lura lewisi]
CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina –
herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV,
Museo Regionale di Scienze Naturali. [Tupinambis]
COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species
of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of
morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54:
477–492. [Tupinambis cerradensis]
CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. &
VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-co
loured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar,
with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40–48. [Phelsuma goul
di]
DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [Eunectes beniensis]
DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new
snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes
Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427–432. [Tropi
dophis xanthogaster]
ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. &
QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between po
pulations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl
and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Con
servation and Biology, 9(1): 98–113. [Graptemys pearlensis]
FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular
Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia,
4: 894–905. [Tupinambis duseni]
FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. –
Vertebrate Zoology, 57(2): 149–368. Dresden. ISSN 1864–5755 [ilman sen
liitettä; Testudines, lajien ja heimojen nimet lukuun ottamatta seuraavien
nimien säilyttämistä: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyp
histoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]
GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J.,
VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new
chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the
creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3):
167–179. [Calumma tarzan]

2006R0865 — FI — 05.02.2015 — 004.002 — 58
▼M6
GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F.
(2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamae
leonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpeto
logy, 60(2): 130–154. [Calumma vohibola]
GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squa
mata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipe
lago. – Zootaxa, 2201: 1–10. [Conolophus marthae]
GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M.
(2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the
Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83–92.
[Phelsuma roesleri]
GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryp
tically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha Natio
nal Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61–68. [Phelsuma borai]
GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species
of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the
Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269:
32–42. [Furcifer timoni]
GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W.
(2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Urop
latus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. –
Salamandra, 42: 129–144. [Uroplatus giganteus]
GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and
reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [Broo
kesia ramanantsoai, Calumma ambreense]
GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J.
(1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons
Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleoni
dae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond.
247: 225–238. [Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]
HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende
Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage,
253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978–3-86659-059–5.
(Phelsuma spp., säilytetään kuitenkin Phelsuma ocellata)
HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDA
LE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex
(Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetolo
gical Monographs, 14: 139–185. [Morelia clastolepis, Morelia nauta ja Mo
relia tracyae, sekä muuttuminen lajiksi Morelia kinghorni]
HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tro
pidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33:
436–441. [Tropidophis spiritus]
HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tro
pidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology,
36:157–161. [Tropidophis hendersoni]
HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake
(Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376–381. [Tropidophis
celiae]
HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded
snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba –
Journal of Herpetology, 35: 615–617. [Tropidophis morenoi]
HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic
variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). –
Copeia, 2009 (3): 572–582. [Corallus batesii]

2006R0865 — FI — 05.02.2015 — 004.002 — 59
▼M6
HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview
of Relationships and a Checklist of Species. s. 19–44. In: Alberts, A. C.,
Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and
Conservation. Berkeley (University of California Press). [Iguanidae lukuun
ottamatta seuraavien tunnistamista lajiksi: Brachylophus bulabula, Phryno
soma blainvillii, P. cerroense ja P. wigginsi]
JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des
Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der
Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5–16. [Python bivittatus]
JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a
new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagas
car: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311):
1–14. [Furcifer nicosiai]
KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. 2001. Heavily exploited but
poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested
pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of
the Linnean Society, 73: 113–129. [Python breitensteini ja Python brongers
mai]
KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S.
(2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered
Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history.
– Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413–3426. [Brachylophus bulabula]
KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich,
112, s. 85 [Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo ja Furcifer –
lukuun ottamatta lajia Bradypodion, jotka on muutettu lajeiksi Kinyongia
ja Nadzikambia, ja lukuun ottamatta seuraavien tunnustamista lajeiksi: Ca
lumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi ja C. marojezense]
KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. –
Copeia, 1983 (no. 2): 465–475. [Nactus serpensinsula]
KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the
living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool.
Bull., 57(2): 127–136. [Varanidae]
KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros
bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata,
Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19–29. [Trioceros hanan
gensis]
LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803)
and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical
Zoology, 18 (1): 67–136. [Eryx borrii]
LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Ge
schlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpas
sungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4):
4–5 (Addendum in issue 5: 13). Calumma cucullatum, Calumma nasutum]
MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis
Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu
Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1–10. [Tupinambis quadrilineatus]
MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis
Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional,
Rio de Janeiro, 60(4): 295–302. [Tupinambis palustris]
MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned
chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152:
367–391. [Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]
MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for
Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae)
– Journal of Herpetology, 35: 353–357. [Crocodilurus amazonicus]

2006R0865 — FI — 05.02.2015 — 004.002 — 60
▼M6
MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake
Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1,
Washington, DC. (The Herpetologists' League). [Loxocemidae, Pythonidae,
Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae ja Viperidae – lukuun ottamatta sukujen
Acrantophis, Sanzinia, Calabaria ja Lichanura säilyttämistä ja seuraavien
tunnustamista lajiksi: Epicrates maurus ja Tropidophis xanthogaster]
MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL,
A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria:
Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa
Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2):
59–70. [Kinyongia magomberae]
MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma corona
tum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipe
lago. – Herpetologica, 60: 117. [Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerro
ense, Phrynosoma wigginsi]
MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E.,
LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity
of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with
the description of a new species, and its consequences for conservation. –
Zookeys, 113: 39–71. [Gopherus morafkai]
NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury,
Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sau
ria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41–48. [Kinyongia vanheygeni]
NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros)
narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from
a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool.,
16:1–12. [Chamaeleo narraioca]
NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros)
ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya
(Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125–132. [Cha
maeleo ntunte]
NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P.
K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane
chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleoni
dae). – Zootaxa, 2028: 41–50. [Kinyongia asheorum]
PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria
complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1–30. [Epicrates
crassus, E. assisi, E. alvarezi]
POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SA
VITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle Ri
ver/New Jersey (Prentice Hall). [Sauria-suvun heimojen rajaaminen]
PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny
and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles
elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Bata
gur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36:
429–442. [Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Ba
tagur trivittata]
PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U.
(2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a mole
cular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae:
Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301–310. [Nilssonia gange
ticus, N. hurum, N. nigricans]
PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. &
FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern
Batagur. – Zootaxa, 1758: 61–68. [Batagur affinis]

2006R0865 — FI — 05.02.2015 — 004.002 — 61
▼M6
PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U.
(2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian
flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unre
cognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1):
147–160. [Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAI
NA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko
species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecu
lar and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa,
3022: 39–57. [Uroplatus finiavana]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African
dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleoni
dae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1–7. [Bradypo
dion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of
Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from
Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of
Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711–734. [Calumma amber, Calumma
brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Ca
lumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – In: Goodman,
S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934–949.
Chicago. [Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO,
A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in
the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus
leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440.
[Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D.,
HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day
geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squa
mata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1–28. [Phelsuma dorsovittata, P. par
va]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879
(Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by
Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology,
42(4): 645–667. [Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L.
huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja)
from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257–270. [Naja mandalay
ensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F.
(2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex)
(Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283–315. [Candoia paulsoni, C.
superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WIL
KINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of
chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya.
– Zootaxa, 3002: 1–16. [Trioceros nyirit]

2006R0865 — FI — 05.02.2015 — 004.002 — 62
▼M6
TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from
isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische
Beiträge, 47: 293–299. [Chamaeleo balebicornutus ja Chamaeleo conirost
ratus]
TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf
chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu
Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on
speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43–57. [Bradypodion ngomeense,
B. nkandlae]
TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the sys
tematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zoo
taxa, 2079: 57–68. [Trioceros]
TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections
to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia:
Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [lajien Kinyongia uluguruensis, Na
dzikambia mlanjensis oikeaa kirjoitusasua varten]
BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A review of
the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the
description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23–38. [Kinyongia adolfif
riderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Ki
nyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyon
gia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoel
leri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]
TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A.
(2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypo
dion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30:
351–365. [Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion
gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypo
dion transvaalense, Bradypodion ventrale]
TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VEN
CES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon
dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., published online 8 Septem
ber 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [Archaius tigris]
TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian
freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoo
logist, 35(2): 432–434. [Crocodylus johnstoni]
ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of
the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. –
Tropical Zool., 20: 1–17. [Chamaeleo necasi]
WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenk
latur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleoni
dae). – Sauria, 26 (3): 41–44. [Calumma andringitraense, Calumma maro
jezense, Calumma tsaratananense]
Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brüc
kenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [Testudines-lahkon
nimet, Crocodylia ja Rhynchocephalia]
WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. &
SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Ur
omastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) –
resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge,
56(1-2): 55–99. [Uromastyx, Saara]
WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisi
ons of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34:
339–406. [Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis,
Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix ja Naja
sumatrana]
ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma:
Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington,
124(2): 112–136. [Python kyaiktiyo]

2006R0865 — FI — 05.02.2015 — 004.002 — 63
▼M6
d) AMPHIBIA
Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted
from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxo
nomic and geographic reference, an online reference (http://rese
arch.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 5.5 as of December
2011
yhdessä seuraavan kanssa: BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA,
A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON
MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA,
P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUM
MERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog
genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1–120.
[kaikki sammakkoeläimet]
Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Anne
xes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices,
species information extracted from FROST, D. R. (2013), Amphibian Spe
cies of the World, an online Reference V. 5.6 (9 January 2013)
e) ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII JA SARCOPTERYGII
Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmob
ranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), information ext
racted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes,
an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researc
harchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), ver
sion downloaded 30 November 2011. [kaikki hai- ja kalalajit, lukuun otta
matta Hippocampus-sukua]
FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syng
nathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613:
61–68. [Hippocampus paradoxus]
GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses
(Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua,
Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44. [Hippocampus debelius, Hippocampus
waleanus]
HORNE, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippoc
ampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum,
53: 243–246. [Hippocampus]
KUITER, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus
Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine
new species – Records of the Australian Museum, 53: 293–340. [Hippoc
ampus]
KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hip
pocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55:
113–116. [Hippocampus]
LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hip
pocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoo
logical Studies, 42: 284–291. [Hippocampus]
LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An
identification guide to the world's species and their conservation. Project
Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM).
[Hippocampus]
LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse
species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa,
1963: 54–68. [Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus
severnsi]
PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus
patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathifor
mes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339–349.
[Hippocampus patagonicus]
RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse
(Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin,
10: 19–21. [Hippocampus tyro]

2006R0865 — FI — 05.02.2015 — 004.002 — 64
▼M6
f)

ARACHNIDA
LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recog
nition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876
accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3):
133–143. [Pandinus-suvun skorpionit]
RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae:
Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2):
26–30. [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 [Theraphosidae]

g) INSECTA
BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from
South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2):
347–352. [Colophon endroedyi]
MATSUKA, H., 2001. Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp.
Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [Ornithoptera-, Trogo
noptera- ja Troides-sukujen linnunsiipiperhoset]
h) HIRUDINOIDEA
NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiob
dellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol.
6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927–6. [Hi
rudo medicinalis ja Hirudo verbana]
i)

ANTHOZOA JA HYDROZOA
Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on informa
tion compiled by UNEPWCMC 2012.
KASVISTO

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University
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Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and
the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany); käytetään ohje
nuorana, kun viitataan Dicksonia-suvun lajien nimiin.
Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.
L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria,
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Checklist of CITES species -julkaisua (2005, 2007 ja ajantasaistettuja laitoksia),
jonka on julkaissut YK:n ympäristöohjelman maailman luonnonsuojelun seur
antakeskus (UNEP-WCMC), voidaan käyttää epävirallisena yleislähteenä. Se si
sältää sopimusosapuolikokouksen hyväksymät tieteelliset nimet niille eläinlajeille,
jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä, sekä epävirallisen yhteen
vedon tiedoista, jotka sisältyvät CITES-nimistöä varten hyväksyttyihin vakiintu
neisiin nimistölähteisiin.
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▼B
LIITE IX
1. Tunnukset, joilla luvissa ja todistuksissa ilmoitetaan 5 artiklan 5 alakohdassa
tarkoitettu toimitusten tarkoitus
B

Kasvatus vankeudessa tai keinotekoinen lisääminen

E

Opetus

G

Kasvitieteelliset puutarhat

H

Metsästysmuistot

L

Lainvalvonta / oikeudelliset tarkoitukset / tutkinta

M

Lääketieteelliset tarkoitukset (mukaan lukien biolääketieteellinen tutki
mus)

N

Luontoon palauttaminen tai vapauttaminen

P

Henkilökohtaiset tarkoitukset

Q

Q Kiertävät näyttelyt (näytekokoelma, sirkus, eläinnäyttely tai kasvinä
yttely, orkesteri tai museonäyttely, jota esitellään kaupallisessa tarkoi
tuksessa yleisölle)

S

Tieteelliset tarkoitukset

▼M6

▼B
T

Kaupalliset tarkoitukset

Z

Eläintarhat

2. Tunnukset, joilla luvissa ja todistuksissa ilmoitetaan 5 artiklan 6 alakohdassa
tarkoitettu yksilöiden alkuperä
W

Luonnonvaraisesta ympäristöstään otetut yksilöt

R

Säädellyssä ympäristössä kasvatettujen eläinten yksilöt, jotka on otettu
luonnonvaraisesta ympäristöstään munina tai poikasina ja joiden osalta
todennäköisyys selviytyä aikuisiksi olisi muutoin ollut hyvin alhainen

D

Liitteeseen A sisältyvät eläimet, jotka on kasvatettu vankeudessa kau
pallisia tarkoituksia varten CITES-sihteeristön päätöslauselman
Conf.12.10 (Rev. CoP15) mukaisesti rekisteröimissä toiminnoissa ja
liitteeseen A sisältyvät kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti
lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mu
kaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

A

Sellaiset liitteeseen A sisältyvät, muita kuin kaupallisia tarkoituksia var
ten keinotekoisesti lisätyt kasvit ja liitteisiin B ja C sisältyvät keinote
koisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o xxx/2006 XIII
luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

C

Vankeudessa kasvatetut eläimet, jotka ovat asetuksen (EY) N:o
865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset

F

Vankeudessa syntyneet eläimet, joiden osalta asetuksen (EY) N:o
xxx/2006 XIII luvun edellytykset eivät kuitenkaan täyty, sekä niiden
osat ja johdannaiset

I

Haltuun otetut ja takavarikoidut yksilöt (1)

O

Yleissopimusta edeltävältä ajalta olevat yksilöt (1)

U

Alkuperä tuntematon (edellyttää perustelua)

X

Yksilöt, jotka on otettu meriympäristöstä, joka ei kuulu yhdenkään val
tion lainkäyttövaltaan

▼M2

▼B

▼M2

▼B

▼M6

(1) Käytetään vain yhdessä jonkin toisen alkuperätunnuksen kanssa.
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▼M1
LIITE X
62 ARTIKLAN 1 ALAKOHDASSA TARKOITETUT ELÄINLAJIT
Aves
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas laysanensis
Anas querquedula
Aythya nyroca
Branta ruficollis
Branta sandvicensis
Oxyura leucocephala
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba livia
GALLIFORMES
Phasianidae
Catreus wallichii
Colinus virginianus ridgwayi
Crossoptilon crossoptilon
Crossoptilon mantchuricum

▼M6
Lophophorus impejanus

▼M1
Lophura edwardsi
Lophura swinhoii
Polyplectron napoleonis
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Syrmaticus mikado
PASSERIFORMES
Fringillidae
Carduelis cucullata
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Cyanoramphus novaezelandiae
Psephotus dissimilis
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▼B
LIITE XI
18 artiklassa tarkoitettujen biologisten näytteiden tyypit ja niiden käyttö
Näytteen tyyppi

veri, nestemäinen

Näytteen tyypillinen ko
ko

pisaroita tai 5 ml
kokoverta putkessa,
jossa on antikoagu
lanttia; voi pilaantua
36 tunnissa

Näytteen käyttö

hematologiset analyysit ja tavan
omaiset biokemialliset testit saira
uksien diagnosoimiseksi; takso
nominen tutkimus; biolääketie
teellinen tutkimus

veri, kuiva (sively pisara verta levitet verisolujen laskennat ja seulonta
näyte)
tynä objektilasille, kokeet sairauksia aiheuttavien
yleensä kemiallisen loisten havaitsemiseksi
kiinnitteen
avulla
kiinnitettynä
veri, hyytynyt (see 5 ml verta putkessa;
rumi)
näytteessä voi olla
verihyytymä tai ei
kudokset, fiksoidut

serologia ja vasta-aineiden osoit
taminen sairauksien merkkejä et
sittäessä; biolääketieteellinen tut
kimus

5 mm3:n kudospal histologiset analyysit ja elektroni
mikroskopia sairauden merkkien
aset kiinnitteessä
havaitsemiseksi;
taksonominen
tutkimus; biolääketieteellinen tut
kimus

kudokset, tuoreet (lu 5 mm3:n kudospal
kuun ottamatta muna aset, joskus jäädyte
soluja, siittiöitä ja al tyt
kioita)

mikrobiologiset ja toksikologiset
analyysit organismien ja myrkky
jen havaitsemiseksi taksonominen
tutkimus; biolääketieteellinen tut
kimus

vanupuikkonäytteet

näytepuikossa ole bakteerien, sienten ym. viljely
vat pienet kudospal sairauksien diagnosoimiseksi
aset putkessa

karvat, iho, höyhenet,
suomut

pienet, joskus erit
täin pienet nahan
pinnan palat put
kessa (jonka tila
vuus on enintään
10 ml) kiinnitteen
kanssa tai ilman

geneettiset ja oikeuslääketieteelli
set testit, loisten ja taudinaiheut
tajien osoittaminen sekä muut
testit

solulinjat ja kudosvil näytteen kokoa ei
jelmät
ole rajoitettu

solulinjat ovat keinotekoisia tuot
teita, joita viljellään joko primaa
ri- tai jatkuvina solulinjoina ja
käytetään laajasti rokotteiden ja
muiden lääketuotteiden valmis
tukseen liittyvässä testauksessa
sekä taksonomisessa tutkimuk
sessa (esim. kromosomitutkimuk
set ja DNA:n eristäminen)

DNA

pieni määrä verta
(enint. 5 ml), kar
vaa, höyhenen juu
rituppea, lihas- ja
elinkudosta (esim.
maksa, sydän ym.),
puhdistettua DNA:ta
jne.

sukupuolen määritys; tunnistami
nen oikeuslääketieteelliset tutki
mukset; taksonominen tutkimus;
biolääketieteellinen tutkimus

eritteet (sylki, myrk 1–5 ml pienissä
näytepulloissa
ky, maito)

fylogeneettinen tutkimus, vas
tamyrkkyjen tuotanto, biolää
ketieteellinen tutkimus
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▼B
LIITE XII
Vastaavuustaulukko
Asetus (EY) N:o 1808/2001

Tämä asetus

1 artiklan a ja b alakohta

1 artiklan 1 ja 2 alakohta

1 artiklan c alakohta

—

1 artiklan d, e ja f alakohta

1 artiklan 3, 4 ja 5 alakohta

—

1 artiklan 6, 7 ja 8 alakohta

2 artiklan 1 ja 2 kohta

2 artiklan 1 ja 2 kohta

—

2 artiklan 3 ja 4 kohta

2 artiklan 3 ja 4 kohta

2 artiklan 5 ja 6 kohta

3 artikla

3 artikla

4 artiklan 1 ja 2 kohta

4 artiklan 1 ja 2 kohta

4 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta

5 artiklan ensimmäisen kohdan 1 ja 2
alakohta

—

5 artiklan ensimmäinen kohdan 3 ala
kohta

4 artiklan 3 kohdan c, d ja e alakohta

5 artiklan ensimmäisen kohdan 4, 5 ja
6 alakohta

4 artiklan 4 kohta

6 artikla

4 artiklan 5 kohta

7 artikla

5 artikla

8 artikla

6 artikla

9 artikla

7 artiklan 1 kohta

10 artikla

7 artiklan 2 kohta

11 artikla

7 artiklan 3 ja 4 kohta

12 artikla

8 artiklan 1 kohta

13 artikla

8 artiklan 2 kohta

14 artikla

8 artiklan 3 kohta

15 artiklan 1 ja 2 kohta

8 artiklan 4 kohta

15 artiklan 3 ja 4 kohta

8 artiklan 5 kohta

16 artikla

8 artiklan 6 ja 7 kohta

17 artikla

—

18–19 artikla

9 artikla

20 artikla

10 artikla

21 artikla

11 artikla

22 artikla

12 artikla

23 artikla

13 artikla

24 artikla

14 artikla

25 artikla

15 artikla

26 artikla

16 artikla

27 artikla

17 artikla

28 artikla

18 artikla

29 artikla

—

30–44 artikla

19 artikla

45 artikla

20 artiklan 1 kohta

46 artikla

20 artiklan 2 kohta

47 artikla
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▼B
Asetus (EY) N:o 1808/2001

Tämä asetus

20 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta

48 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta

20 artiklan 3 kohdan c alakohta

—

20 artiklan 3 kohdan d ja e alakohta

48 artiklan 1 kohdan c ja d kohta

20 artiklan 4 kohta

49 artikla

20 artiklan 5 ja 6 kohta

50 artiklan 1 ja 2 kohta

21 artikla

51 artikla

22 artikla

52 artikla

23 artikla

53 artikla

24 artikla

54 artikla

25 artikla

55 artikla

26 artikla

56 artikla

27 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja 57 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta
toinen luetelmakohta ja niiden jälkei
nen teksti
27 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

57 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

27 artiklan 5 kohdan a ja b alakohta

57 artiklan 5 kohdan a ja b alakohta

—

57 artiklan 5 kohdan c ja d alakohta

28 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja
toinen luetelmakohta

58 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta

28 artiklan 2 ja 3 kohta

58 artiklan 2 ja 3 kohta

28 artiklan 4 kohdan a ja b alakohta 58 artiklan 4 kohta
29 artikla

59 artikla

30 artikla

60 artikla

31 artikla

61 artikla

32 artikla

62 artikla

33 artikla

63 artikla

34 artiklan 1 kohta

—

34 artiklan 2 kohdan a–f alakohta

64 artiklan 1 kohdan a–f alakohta

34 artiklan 2 kohdan g ja h alakohta 64 artiklan 2 kohta
35 artiklan 1 ja 2 kohta

65 artiklan 1 ja 2 kohta

35 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta 65 artiklan 3 kohta
—

65 artiklan 4 kohta

36 artiklan 1 kohta

66 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

36 artiklan 2 kohta

66 artiklan 4 kohta

36 artiklan 3 ja 4 kohta

66 artiklan 5 ja 6 kohta

—

66 artiklan 7 kohta

36 artiklan 5 kohta

66 artiklan 8 kohta

37 artikla

67 artikla

38 artikla

68 artikla

39 artikla

69 artikla

40 artikla

70 artikla

41 artikla

71 artikla

42 artikla

74 artikla

43 artikla

72 artikla

44 artikla

73 artikla

45 artikla

75 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

—

Liite III

—

Liite IV
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▼B
Asetus (EY) N:o 1808/2001

Tämä asetus

Liite III

Liite V

Liite IV

Liite VI

Liite V

Liite VII

Liite VI

Liite VIII

Liite VII

Liite IX

Liite VIII

Liite X

—

Liite XI

—

Liite XII
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▼M6
LIITE XIII
57

ARTIKLAN

3

a

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

KOHDASSA TARKOITETUT
POPULAATIOT

LAJIT

JA

